KVĚTEN 2022

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
přísloví, že v dubnu za kamny ještě budem, se letos potvrdilo. Koncem dubna ještě pěkně zapršelo a
příroda se zazelenala a rozkvetla doslova před očima.
V sobotu 2. 4. proběhla výsadba lipové aleje za kožlanskými humny. Počasí bylo nevlídné, foukalo, sněžilo a mrzlo. Přesto se sešlo 15 dobrovolníků a za odborného dohledu pana Blechy se nádhernou alej podařilo vysázet. Za to jim náleží poděkováni. Tato akce
byla dotována Státním fondem životního prostředí.
Stoprocentní dotace za výsadbu 44 ks lip činila 245.000
Kč.

V účetnictví města byl proveden audit hospodaření
za rok 2021. Vše proběhlo dle očekávání dobře. Kontrolorky z krajského úřadu neshledaly žádné nedostatky. Děkuji všem pracovnicím městského úřadu za
to, jak dělají svoji práci zodpovědně.
Na technický úsek přibyl další pomocník, a to sekačka japonské výroby ISEKI SXG 323 HL. Tento univerzální stroj byl zakoupen za 986.652 Kč. Musím říct,
že parků a travnatých ploch k údržbě je opravdu hodně
a sekačka bude plně využita.
V Hodyni pokračuje firma na opravě hráze rybníka na
návsi. Je připraven betonový základ pro výstavbu kamenné zdi.
V sobotu 9. 4. dobrovolníci ze spolku MDRM, v čele
s předsedou Václavem Koptou, vysbírali odpadky na
železniční trati mezi Kralovicemi a Kožlany. V rámci
akce „Ukliďme Česko“ nasbírali 9 pytlů odpadků. Za
tuto ušlechtilou akci spolku děkujeme.
Připomínám, že 12.května od 17 hod. proběhne informační akce ohledně záměru výstavby větrné elektrárny.
Doufám, že jste si užili velikonoční svátky, které po
dvou letech mohly proběhnout bez omezení. Po Dřevci
se to malými i velkými koledníky jen hemžilo.
Tento víkend se budou stavět májky a pálit čarodějnice. Tak si to užijte a dávejte na sebe pozor. Čeká nás
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květen, nejkrásnější měsíc v roce. Spolu se sluníčkem
nás bude neodolatelně lákat k vycházkám. Tak tedy
šup do přírody!

Kulhánek Vladimír
místostarosta
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POZVÁNKA
na veřejnou prezentaci záměru výstavby větrných elektráren v Kožlanech
ve čtvrtek 12. května 2022 v 17.00 hodin
v Sokolovně Kožlany
Společnost meridian – Nová Energie s.r.o. zve občanskou veřejnost a všechny zájemce na veřejné projednání a
prezentaci záměru výstavby větrných elektráren ve správním obvodu města Kožlany, kde bude veřejnosti představen projekt výstavby větrných elektráren v Kožlanech a následně budou zodpovězeny případné dotazy zúčastněných.
Okruhy prezentace:
představení společnosti meridian – Nová energie s.r.o.
výběr vhodné lokality pro výstavbu větrných elektráren
zájmové území ve správním obvodu města Kožlany
vizualizace větrných elektráren v zájmovém území
finanční kompenzace
hluková studie
časová náročnost výstavby větrných elektráren
Závěrem: diskuse, dotazy

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/

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje, apod.

10,10 - 10,40

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

SVOZ

BIOODPADU

Svozová služba oznámila, že dne 6. dubna 2022
byl zahájen svoz bioodpadu.
Dále bude probíhat každou sudou středu.
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 11. 4. 2022
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace, výpověď
veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků ze strany města Kralovice.
Rada schvaluje:
č. 44/22 - program 5. zasedání
rady města; č. 45/22 - výjimku z
nejvyššího počtu žáků ve školní
družině ZŠ Kožlany do počtu 4 žáků

v jednom oddělení; č. 46/22 - pronájem části pozemku p.č. 1582 o
výměře cca 24 m2 v k.ú. Dřevec za
účelem umístění včelnice a uzavření
nájemní smlouvy s panem Bohumírem Kostrejem
s platností od
1. 4. 2022 do 31. 12. 2026;
č. 47/22 - pronájem části nebytových prostor: kanceláře v prvním
patře budovy č.p. 135, Kožlany
včetně vybavení a uzavření nájemní
smlouvy s panem Jaroslavem Kourou na dobu pěti let od 1. 4. 2022;
č. 49/22 - poskytnutí finančního

daru ve výši 12 000,- Kč pro Dům
dětí a mládeže Kralovice na zajištění činnosti příspěvkové organizace v roce 2022.
Rada vydává:
č. 48/22 - předběžný souhlas se
stavbou sklepa a dřevníku na pozemku p.č. 3993/7 v k.ú. Kožlany
ve vlastnictví města a žádá o předložení bližších technických parametrů plánované stavby.

Rakovnický rychlík nově zajíždí do Kralovic

Ke konci minulého roku na naší trati z Rakovníka do
Kralovic byla zrušena pravidelná osobní doprava, ale v
těchto dnech se v omezeně vrací v podobě Rakovnického rychlíku soukromého dopravce KŽC Doprava
s.r.o. Dopravce se sídlem v hlavním městě se rozhodl
prodloužit svůj dosavadní spoj až do Kralovic. Rakovnický rychlík jezdí údolím řeky Berounky a Rakovnického potoka na trase z Prahy přes Beroun, Křivoklát a
Rakovník do Kralovic a zpět, a to každou sobotu, neděli
a státní svátek od posledního březnového víkendu do
konce října. Souprava vlaku je složena z legendární
motorové lokomotivy "zamračená" řady T 478.1 a elegantních osobních vozů ze 60. let řady Bmx.
Kapacita vlaku je 176 míst k sezení a cca 10 jízdních
kol. Kola, kočárky a zavazadla se přepravují ve vyhrazeném prostoru v oddílech pro cestující. Prodej cestovních dokladů probíhá u průvodčího a cena jízdného se
řídí tarifem Pražské integrované dopravy a tarifem dopravce KŽC Doprava s.r.o. Jízdné tak pro dospělého
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např. mezi Kralovicemi a Prahou hl.n. činí 130 Kč (více
na www.pid.cz).
Přejeme novému dopravci mnoho spokojených cestujících a v případě dostatečnému zájmu i další rozšíření nabídky tohoto přímého spojení.

Václav Kopta
předseda spolku Místní dráha Rakovník-Mladotice
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Duben – apríl - zábava v MŠ
V průběhu měsíce jsme s dětmi ve školce pozorovali
změny počasí a průběh přicházejícího jara. Navazující
jarní svátky, Velikonoce, jsme oslavili přípravami a pečením perníčků. Projektový den „Zdobení perníčků“
nám pomáhaly připravit, zorganizovat a svými zkušenostmi obohatit paní Vlaďka Kobyláková a Jaroslava
Marková. Moc děkujeme za ukázku zdobení kornoutkovou technikou, pomoc dětem při samostatné práci i odborné rady. Hotové výrobky děti ochutnaly a odnesly si
domů na velikonoční svátky.
Koncem měsíce nás ještě čeká další milá oslava lidových tradic a tou bude rej čarodějnic s nezbytným pálením a opékáním buřtů na zahradě mateřské školy.
V květnu se v mateřské škole koná zápis dětí na
školní rok 2022/2023. Veškeré informace najdou rodiče
na vyvěšených plakátcích ve městě, na stránkách
školy: www.zsamskozlany.cz v sekci Mateřská škola a
přímo v mateřské škole na vstupních dveřích.
Za kolektiv MŠ: Lenka Kozlerová

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

Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022//2023
se uskuteční dne 11. 5. 2022

od 13.30 do 15.00 hod.

1. Osobní podání v mateřské škole
•
11. 5. 2022
•
čas 13.30 – 15.00 hod.
•
k zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře
(ke stažení na stránkách školy v sekci Mateřská škola – základní dokumenty, přihláška k předškolnímu vzdělávání + evidenční list dítěte)
•
evidenční list musí být potvrzen dětským lékařem o pravidelném očkování dítěte. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
2. Zasílání formulářů dálkovým způsobem
•
datovou schránkou na adresu gg6nktp
•
emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu info@zsmskozlany.cz (nelze poslat
jen prostý email)
•
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
Dokumenty k odeslání: 1. vyplněná přihláška 2. kopie rodného listu 3. evidenční list potvrzený dětským lékařem
Tiskopisy je případně možné si vyzvednout v mateřské škole od 2. 5. 2022 v době od 8.00 – do 10.00 hod.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti narozené do 31. 8. 2017 včetně a děti starší s OŠD).
2. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti.
3. Děti mladší 3 let pouze fyzicky a psychicky vyzrálé.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno na stránkách školy v sekci Mateřská škola –
Zápis. Děti budou uvedeny pod přiděleným registračním číslem.

www.kozlany.cz
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Už zase sportujeme

Po dlouhé odmlce způsobené COVIDEM se opět rozběhly okresní soutěže škol na úrovni okresu i kraje. Ve
čtvrtek 7. dubna se naše škola vydala do Plas na turnaj
v basketbalu starších žáků okresu Plzeň – sever. Do
turnaje se přihlásila družstva ZŠ Kralovice, ZŠ Plasy,
ZŠ Kožlany, ZŠ Žihle a Gym. Plasy. Po zápasech s Kralovicemi a gymnaziem jsme neměli ani bod. Ale po vítězství nad Žihlí a remíze se školou z Plas, jsme skončili
celkově třetí, a to je veliký úspěch! V našem týmu není
totiž nikdo, kdo by basket aktivně hrál. Odměnou pro
naše kluky byla cesta domů autobusem s medailemi na
krku a pohár. Ještě jednou veliké DÍKY!
Mgr. Jaroslav Berbr

Duben ve škole

Život ve škole se konečně vrátil do starých kolejí a
bylo možné uspořádat běžné rodičovské schůzky v budově školy. Někteří třídní učitelé se tak měli možnost
poprvé vidět s rodiči svých žáků osobně a ne pouze
prostřednictvím obrazovky. Další setkání nejen se zákonnými zástupci, ale i s širokou veřejností plánujeme
na 2. června. U příležitosti Dne dětí bychom rádi uspořádali den otevřených dveří spojený s dopolední akcí
„Zpět ke kořenům“. Cítíme, že je třeba s naší nejmladší
generací mluvit o tom, jak se žilo dřív a ukázat jim, že
i bez moderních technologií lze zvládat každodenní život a vytvářet krásné a hodnotné věci. Oslovili jsme
jak volnočasové organizace z blízkého okolí, tak zástupce rodičů, zřizovatele a dokonce naše bývalé žáky.
Kromě dalšího uvidí žáci ukázky řezbářství a kamenosochařství, vytvoří pro každou třídu hmyzí domek, připraví něco k obědu a seznámí se třeba s přírodní silou
našich bylinek. V rámci dne otevřených dveří přivítáme
každého, kdo by chtěl nakouknout pod pokličku Kožlanské školy. Provedeme vás budovou školy, ukážeme
nově vybudované učebny a šatny a seznámíme vás
s našimi plány do budoucna. Budova školy bude pro
veřejnost k dispozici po celý den.
V březnu a dubnu probíhala okresní a krajská kola
olympiád. Naši žáci nás zastoupili v Českém jazyce, Zeměpise a v mezinárodní matematické soutěži Pangea.
Olympiády z Českého jazyka v budově Radovánku v
Plzni se zúčastnili Karolína Kašparová a Ondřej Suchý,
který se umístil v první polovině soutěžících. Zeměpisná olympiáda probíhala pouze on-line. V kategorii
mladších žáků bojoval Vašek Babuška a Jan Kašpar.
Honza nám udělal velikou radost, protože se v okresním kole umístil na 1. místě a v tom krajském na krásném 3. místě. Gratulujeme! Za starší žáky nás reprezentovali Ondra Suchý, Matěj Berbr a Oldřich Mudra.
Oldovi utekl postup do krajského kola o jedno místo. 4.
příčka v okresním kole je přesto moc pěkný úspěch.
Mezinárodní matematické soutěže Pangea se zúčastnili
pouze naši mladší žáci. Ze 404 soutěžících se naši žáci
umístili v první dvacítce. 13. místo obsadil Martin Babuška a místo 10. Matyáš Mrzena. Děkujeme všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, a přejeme jim
hodně úspěchů v dalších letech.
Zápisy do první třídy proběhly 20. dubna tradiční formou. Děti přišly se svými rodiči přímo k nám do školy
a předvedly, co už všechno zvládnou. Pověděly něco o
sobě a své rodině, poznávaly zvířátka, počet puntíků a
geometrické tvary, nakreslily někoho blízkého a podle
www.kozlany.cz

obrázků vyprávěly tradiční českou pohádku. Do školy
bylo zapsáno celkem deset prvňáčků, na které se moc
těšíme. Pro šest dětí rodiče zažádali o odklad povinné
školní docházky. Mírně se rozšířili řady našich žáků-cizinců. V současné době naši školu navštěvuje devět
žáků z Ukrajiny, 5 je na prvním a 4 jsou na druhém
stupni. V souvislosti se zák. Lex Ukrajina proběhne mimořádný zápis k povinné školní docházce dne 9. června
2022. Zápis do MŠ proběhne podle výše zmíněného zákona 15. června 2022.

V rámci sdílení dobré praxe plánujeme 23. května
návštěvu moderní Základní školy v Chýni, vybudované
v roce 2017. Všichni pedagogičtí pracovníci budou mít
možnost dozvědět se, jak v dané škole pracuje žákovský parlament a jakým způsobem je organizována spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Mezi další témata
bude patřit hodnocení žáků se zaměřením na jeho formativní stránku a také způsob podpory pro žáky nadané.
V průběhu roku škola organizuje i doplňkovou činnost. Touto činností získáváme peníze na doplnění už
tak dost napjatého rozpočtu. V současné době vaříme
obědy pro veřejnost. Za 80,- Kč od nás odebírá oběd
asi 35 cizích strávníků denně. K tomu se připojují různá
soustředění a víkendové akce, při kterých jsme schopni
zájemce i ubytovat. Ubytování je to vskutku "spartánské", ale za 90,- korun se nikde v hotelu nevyspíte. K
dispozici jsou sprchy a sociální zařízení a po domluvě i
celodenní strava. V současné době je velmi problematické určit její cenu předem, protože se ceny potravin
zvyšují prakticky den ze dne. V dubnu u nás proběhlo
turistické soustředění PS Paprsek Unhošť. 64 turistů
bylo ubytováno ve škole a využívali našich služeb celý
víkend. Dále budeme vařit pro květnové setkání
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"pejskařů" v táboře v Hedčanech. Pro tamní tábor
ostatně vaříme i během letních prázdnin. Další letní tábory a tradiční basketbalová soustředění již máme zamluvená. Doplňková činnost padá hlavně na bedra

nepedagogickým zaměstnancům školy. Za jejich obětavou práci hlavně během víkendů a prázdnin jim moc
děkujeme.
Mgr. Eva Sixtová

SPOLKY

Spolek sochaře Václava Levého z.s. v Kožlanech

Členové spolku paní JUDr. Olga Ulrichová a pan Bartoloměj Štěrba úzce spolupracují s paní starostkou Vladimírou Zralíkovou z Liběchova. 13.dubna 2022 se paní Ulrichová zúčastnila zasedání zastupitelstva Města Liběchov, které schválilo název ZŠ a MŠ V. Levého v Liběchově. Pan Štěrba připravil bustu Václava Levého, která
bude 15.6.2022 umístěna ke škole v Liběchově.
Náš spolek s Městem Kožlany připravuje již 4. Kožlanský jarmark. Jarmark bude 11.června 2022 od 13 hod.
Tematicky bude zaměřen na tradiční výrobu v našem městě – „Výroba hrnčířiny a keramiky“. Připravujeme bohatý program, na kterém vystoupí kapela Šlapeton, děti kožlanské MŠ, Hradecké panenky, kožlanští předvedou
předtančení z letošních ŠIBŘINEK a připravujeme ještě další překvapení!!! Prodejci vám nabídnou tradiční i netradiční jarmareční zboží.Také vyhlašujeme soutěž „O NEJLEPŠÍ NÁDIVKU“. Porota už se těší na ochutnávku……
A jako tradičně si všichni pochutnáte na dobrém jídle a pití během příjemného odpoledne.
Napište si do kalendáře: KOŽLANSKÝ JARMARK, 11. červen 2022, od 13 hodin
Za Spolek sochaře Václava Levého z.s. - V. Kobyláková

HISTORIE
2021 cca 33 % svobodných, 45 % vdaných či ženatých,
První výsledky sčítání lidu v roce 2021

Na jaře 2021, uprostřed koronavirové epidemie, proběhlo v České republice sčítání lidu, prováděné pravidelně (až na druhou světovou válku) po cca dekádách
od roku 1869. První výsledky, které zveřejnil Český
statistický úřad na konci března a na začátku dubna
letošního roku, přinášení zajímavá demografická a sociologická data. Sčítání se týkalo všech českých občanů
včetně těch, kteří žijí v zahraničí, a cizinců s trvalým
pobytem na území České republiky. Poprvé probíhalo
sčítání elektronickou formou a 85 % obyvatel skutečně
využilo elektronický formulář. Zbývajících 15 % dalo
přednost listinné podobě. Od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021
se bylo možno sečíst on-line, termín byl kvůli covidu
prodloužen do 11. 5. 2021. Listinná podoba sčítání proběhla v termínu 14. 4. do 11. 5. 2021.
A výsledky? Od roku 2011 přibylo za dekádu v České
republice 87,6 tisíc obyvatel, takže nás bylo 10 524
176. Přírůstek obyvatel je ale v jednotlivých krajích
velmi rozdílný. Nejvíce obyvatel má Středočeský kraj
(1 415 000), nejméně Karlovarský kraj (279 000). Plzeňský kraj je v počtu obyvatel osmý, žilo v něm 581
000 lidí. Je zajímavé, že v roce 1869 žilo na území kraje
560 000 obyvatel, takže minulý rok to bylo o pouze 21
000 obyvatel více. V roce 1930 zde žilo 711 000 obyvatel, ale poválečný odsun v roce 1946 snížil počet o
180 000 obyvatel. Tento stav se dodnes nepodařilo vyrovnat. Oproti sčítání v roce 2011 (571 000) vzrostl počet obyvatel Plzeňského kraje jen o 4 %.
Celkem 4,7 % obyvatel republiky tvořili cizinci-Ukrajinci (1,4 %), Slováci (0,9 %), Vietnamci (0,5 %) - cca
650 000 obyvatel.
Průměrný věk se za deset let zvýšil o 1,7 roku na
42,4 roků. V celkovém počtu tvořily děti od 0 do 14 let
16,1 %, lidé v produktivním věku od 15 do 65 let 63,5
% a senioři, což jsou všichni nad 65 let, 20,4 %. Nejvíce dětí má Středočeský kraj – 17,9 %, nejméně Praha
– 17,9 %. Zato v Praze žije nejvíce lidí v produktivním
věku – 66,3 %, nejméně pak v Královéhradeckém kraji
– 61,9 %. Nejmladší populace je ve Středočeském kraji
a nejstarší v Královéhradeckém a Zlínském kraji.
Stále méně lidí uzavírá manželství a vzrůstá trend
„singl“. Je méně sňatků i méně rozvodů. V roce 1991
bylo ve třiceti letech provdáno 84 % žen, v roce 2021
jen 37 %. Ze všech obyvatel nad 15 let bylo v roce
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8 % ovdovělých (ženy 13 %, muži 3 %) a 14 % rozvedených. Věk matek v době pořízení prvního dítěte se
pohybuje mezi 28 a 29 rokem, zatímco v roce 1984
bylo prvorodičkám cca 22 let a např. v roce 1928 25
let. Na jednu ženu připadlo v době sčítání 1,71 dítěte,
v roce 1980 to bylo 1,89. Počet dětí, které porodí jedna
matka, se tak stále snižuje. Je ale potěšující, že od roku
2018 se trend poklesu porodnosti nezhoršil, ale ustálil
se.
Počet věřících neustále klesá. Bez náboženského vyznání je cca 5 milionů obyvatel, příslušnost k nějaké
církvi a náboženství deklarovalo 1,4 milionu obyvatel,
ostatní na otázku neodpověděli. Zajímavá byla i kolonka, kdy lidé uváděli, že věří, ale neuvedli žádný další
konkrétní údaj. K římskokatolické církvi se přihlásilo
741 000 lidí, nejvíce věřících je ve Zlínském kraji. V
naší republice máme i oficiální vyznavače Jediů, což
mají na svědomí milovníci Hvězdných válek.
Velmi zajímavou proměnu zaznamenala kolonka
vzdělání. Mnohem více žen má vysokoškolské vzdělání,
než tomu bylo dříve. Křivka se láme v cca 53 letech
věku. V tomto roce má vysokoškolské vzdělání stále
ještě více mužů, ale ve věkové skupině 30-31 let má
43 % žen vysokoškolské vzdělání, mužů jen 28 %. Vysokoškolsky vzdělaných je u nás cca 1,5 milionu lidí,
což je v celkovém počtu obyvatel 18,7 %.
Za deset let u nás přibylo cca 195 000 domů, jichž
bylo v roce 2021 celkem 2 353 024. Fyzické osoby
vlastnily 88,4 % domů. Každý čtvrtý dům v České republice byl postaven před rokem 1946. Nejrychleji za
poslední dekádu přibývaly domy ve Středočeském kraji
– cca 51 000, hlavně v okolí Prahy a velkých středočeských měst.
Tolik tedy první výsledky a strohá mluva faktů bez
dalších srovnání. Nyní bude na demografech a statisticích, aby získané údaje podrobně rozebrali, analyzovali
a vytvořili všestranné modely pro další demografický a
hlavně hospodářský rozvoj naší země. Ale ty budou
platit jen pro „běžnou“ situaci, v níž se nyní ale, bohužel, nenacházíme. Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace, a pro milovníky grafů doporučuji sledovat stránky Českého statistického úřadu. Je to celkem zajímavé čtení.
Jitka Vlčková
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SPORT
TJ Olympie Kožlany

V dubnu už běžely všechny fotbalové soutěže naplno, bohužel naše mužstva nám příliš radosti nedělala.
Mladší žáci měli těžký los, potkali postupně tři nejsilnější soupeře, ale s tabulkovými „sousedy“ z Kozojed a
Trnové jsme možná nějaký ten bodík čekali.
Stará garda doma ztratila nadějně rozehranou partii s Druztovou a podle očekávání nestačila na suveréna
soutěže ze Zruče a ani doma proti Plasům si chuť nespravila.
Bohužel samostatnou kapitolou je v těchto dnech A-mužstvo. Na jeho výkonech a výsledcích se v plné nahotě
projevují problémy, které tým provázejí už delší dobu. Zoufalá tréninková morálka (nejen) v posledním roce,
úzký kádr poznamenaný odlivem mnoha hráčů a decimovaný zdravotními problémy některých opor, to vše vyústilo v tragický start do jarní sezóny. Ve vzduchu se tak začíná vznášet nejen reálná hrozba sestupu, ale dokonce
i to, jestli tento ročník nebude znamenat konec dospělého fotbalu v Kožlanech, protože momentální situace je
neudržitelná a na nějaké zázračné zlepšení to nevypadá. Přesto nezbývá než věřit, že se tým přece jen semkne
a ze současné agónie se nějak vyhrabe. Je za minutu dvanáct!!!
Výsledky - duben:
A-mužstvo:

Stará garda:

Mladší žáci:

Dolní Bělá – Kožlany 3:0 (2:0)
Manětín – Kožlany 4:2 (2:2)
Branky: Sirotkin, Špaček
Kožlany – Sulkov 0:1 (0:0)
Kožlany – Mladotice 0 : 4 (0 : 2)
Nýřany – Kožlany 3 : 0 (kontumačně)

Kožlany – Třemošná 3:0
kontumačně
Kožlany – Druztová 5:5 (3:2)
Branky: Purkar 2, Kožíšek, Kratochvíl,
Bílek
Zruč – Kožlany 6:2 (3:1)
Branky: Kožíšek 2
Kožlany – Plasy 2 : 4 (1 : 2)
Branky: Purkar, Kotěšovec

Kožlany - Plasy 4:14 (2:7)
Branky: Hluchý 2, Adámek, Mahnert
Kralovice – Kožlany 9:0 (4:0)
Kožlany – H.Bříza 1:11 (0 : 4)
Branka: Lendel
Kožlany – Kozojedy 1:3 (0:1)
Branka: Kašpar
Trnová – Kožlany 6 : 1 (1 : 0)
Branka: Kašpar

A-mužstvo (sobota):

Stará garda (pátek):

Mladší žáci (sobota):

7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.

6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.

7. 5. Kožlany - Kaznějov
15. 5. Hadačka - Kožlany

Program - květen:
Kožlany - Tlučná
17:00
Kralovice B – Kožlany 14:00
Trnová - Kožlany
17:00
Líně - Kožlany
17:00

Dýšina - Kožlany
18:00
volno
Kožlany – Manětín
18:00
Třemošná – Kožlany 18:00

14:30
14:30
(neděle)
21. 5. Kožlany – Mladotice 10:00
28. 5. v o l n o

Stolní tenis
Dne 9.4.2022 byly dohrány soutěže družstev Okresního přeboru Plzeň-sever I. a II. třídy. Áčko podle předpokladu udrželo první příčku a zajistilo si postup do
Krajského přeboru. V posledních třech zápasech porazilo Nýřany D 17:1, Kaznějov 15:3 a Vejprnice 17:1.
Nejlepším hráčem byl Jiří Šapovalov, který 51x vyhrál
a pouze 3x prohrál a měl úspěšnost 95 %. Zároveň se
stal nejlepším hráčem celé soutěže před Libyňským Petrem Hájkem, který měl čtyři porážky. Druhý byl Robert Hoffman, který 48x vyhrál a 10x prohrál a měl
úspěšnost 83 %. Celkově se umístil na 4. místě. Třetí
byl Rudolf Vojáček, který 46x vyhrál a 13x prohrál a
měl úspěšnost 78 %. Celkově se umístil na 7. místě.
Čtvrtý byl Vladimír Mudra, který 29x vyhrál a 26x prohrál a měl úspěšnost 53 %. Celkově se umístil na 19.
místě ze 43. hodnocených hráčů.
Kožlanské družstvo mělo 3 hráče mezi deseti nejlepšími hráči OP I. třídy. Dále za áčko odehrál 16 zápasů
Jan Sixta a měl úspěšnost 56 %. Jaroslav Sebránek
odehrál 3 zápasy a měl úspěšnost 33 %.
Za zmínku stojí také výkonnost dvojice Šapovalov,
Hoffman R. ve čtyřhrách. V dlouhodobé soutěži odehráli 13 zápasů, nepoznali hořkost porážky a v hodnocení čtyřher obsadili první místo. Za celou soutěž jsme
15x vyhráli a pouze jednou prohráli s druhou Horní Bělou, která měla v této sezóně právo startu v KP, ale
tuto možnost odmítla.
Béčko hrálo OP II. tř. a k zisku druhého místa potřebovalo v posledním zápase porazit Vejprnice B. To se
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však nepodařilo a utkání skončilo remízou 9:9 a v dlouhodobé soutěži skončilo třetí. Nejlepším hráčem byl Jan
Sixta, který 42x vyhrál a 6x prohrál a měl úspěšnost
88 %. Celkově v hodnocení II. třídy obsadil první místo.
Druhý byl Jaroslav Sebránek, který 29x vyhrál a 5x
prohrál. Celkově obsadil 3. místo. Třetí byl Jiří Kubát,
který 21x vyhrál a 17x prohrál. Celkově obsadil 17.
místo. Jan Blecha 7x vyhrál a 29x prohrál a celkově
obsadil 26. místo. Oldřich Mudra 3x vyhrál a 21x prohrál a celkově obsadil 29. místo. V této soutěži bylo
hodnoceno 32 hráčů, kteří odehráli více než 14 utkání.

Jiří Šapovalov
předseda oddílu stolního tenisu TJ Kožlany
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konečné tabulky - Okresní přebor I. třídy
TJ Kožlany A
16
15
0
1
0
215:73
TJ Sokol Horní Bělá C 16
14
0
2
0
193:95
TJ Trnová A
16
11
0
5
0
176:112
TJ SHM Heř. Huť
16
9
0
7
0
130:158
TJ Sokol V. Libyně
16
8
0
8
0
149:139
TJ Sokol Vejprnice A
16
7
0
9
0
132:156
TJ Sokol Horní Bělá D 16
5
0
11
0
130:158
SVČ Kaznějov A
16
2
1
13
0
102:186
TJ Nýřany D
16
0
1
15
0
69:219

46
44
38
34
32
30
26
21
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konečné tabulky - Okresní přebor II. třídy
KST Úherce
12
11
0
1
0
139:77
TJ Sokol Vejprnice B
12
9
1
2
0
131:85
TJ Kožlany B
12
8
2
2
0
116:100
TJ Trnová B
12
4
3
5
0
100:116
TJ Sokol Horní Bělá E 12
2
2
8
0
82:134
TJ Sokol Kralovice B
12
2
0
10
0
105:111
SVČ Kaznějov B
12
2
0
10
0
83:133

34
31
30
23
18
16
16

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 2. 5. 2022.
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