LEDEN 2022

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
zima s námi poněkud laškuje. Po vydařeném rozsvěcení stromečku si děti moc zimních radovánek neužily.
Snad jim nové pěkné šatny v základní škole udělaly radost. Šatny město vybudovalo s pomocí nadačního
fondu od MAS Světovina.

Je podána žádost o dotaci na výsadbu lipové aleje,
která bude navazovat na alej javorovou, sázenou v loňském roce. Také čekáme na výsledný verdikt společného projektu Kralovic a Kožlan na novou cyklostezku
mezi těmito městy. Dále budeme opravovat hráz rybníka v Hodyni. A rádi bychom vyměnili střešní krytinu
na budově sokolovny a opravili fasádu, která není reprezentativní. Práce máme naplánováno mnoho, chuť
do práce by také byla a žádosti o dotace průběžně vypracováváme.
Kultura neustále díky proticovidovým opatřením pokulhává. Proto se opět bohužel neuskuteční ples města.
Snad měsíce únor a březen budou kultuře příznivější.
Věřím, že jste vánoční svátky prožili v klidné atmosféře
a nabrali energii do nadcházejícího roku.
Všem přeji pevné zdraví a hodně štěstí do nového
roku! A aby se povedl leden, jako pravý zimní měsíc od
Josefa Lady.

Celkem tato akce stála 3 100 000,-Kč. Dále město
navazuje projektem předělání školní uhelny na družinu.
Na tuto akci je také podána žádost o dotaci. Pevně věřím, že uspějeme.

Kulhánek Vladimír
místostarosta

PF 2022
Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 13. zasedání konaném dne 1. 12. 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace sdělené předsedajícím k
jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo určuje:
č. 174/21 - ověřovateli zápisu Jaroslava Valacha a Miroslava Fišara,
návrhovou komisi ve složení - předseda Luboš Kulhánek, členové Mgr.
Jan Kotěšovec, Martin Kabelka.

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 173/21 – program 13. zasedání
zastupitelstva;
č. 175/21 - přijetí investičního
úvěru ve výši 10 mil. Kč od České
spořitelny, a.s. a návrh smlouvy o
úvěru.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 14. zasedání konaném dne 13. 12. 2021

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-aktivity spojené s přípravou Organizace destinačního managementu
na území ORP Kralovice;
-informace starosty, místostarosty;
diskusní příspěvky členů zastupitelstva;
-zprávu o činnosti rady;
www.kozlany.cz

-zprávu o stavu lesního hospodaření,
-informace ředitelky Základní školy
a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany;
-sdělení pana Miroslava Vopata ohledně zřízení vodního zdroje a vodovodu v obci Dřevec za využití

dotačních prostředků.

Zastupitelstvo určuje:
č. 177/21 - ověřovateli zápisu Martina Kabelku a Pavla Fantu. Dále
navrhl určit návrhovou komisi ve
složení
předseda
Vladimír
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Kulhánek, členové Jaroslav Valach,
Daniela Siváková.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 176/21 –program 14. zasedání
zastupitelstva;
č. 178/21 - aktualizaci ceníku prací
v lese pro živnostníky s účinností od
01.01.2022;
č. 179/21 - podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu
s názvem „Modernizace odborných
učeben a zajištění konektivity ZŠ
Eduarda Beneše, Kožlany“ (dále jen
„projekt“) do výzvy k předkládání
žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu
2 pro období 2021-2027, žadatelem
o dotaci bude Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše,
Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, celkové výdaje projektu jsou předpokládány
ve výši 11 mil. Kč; možnost provádět technické zhodnocení pro výše
uvedenou školu na majetku Města
Kožlany, který se nachází v místě
realizace projektu, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně
na pět let od provedení poslední
platby příjemci ze strany Řídícího
orgánu IROP;
č. 180/21 - dodatek č. 14 ke
smlouvě o dílo o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu týkající
se zvýšení cen za vývoz a likvidaci

separovaného odpadu s platností
od 01.01.2022;
č. 181/21 - smlouvu o budoucí
smlouvě darovací stavby kapličky
na pozemku p.č. 5909 v k.ú. Kožlany uzavíranou s Mgr. Růženou
Srpovou;
č. 182/21 - smlouvu o spolupráci při
realizaci stavby cyklostezky Kralovice – Kožlany uzavíranou s městem Kralovice;
č. 183/21 - změnu podmínek pro
poskytování finančního příspěvku
při narození dítěte ve výši 4 000,Kč na 1 dítě takto:
-rodičům
se
narodilo
dítě
01.06.2021 nebo později,
-v době narození dítěte a minimálně
jeden rok před narozením dítěte má
alespoň jeden z rodičů
trvalý pobyt v Kožlanech nebo
částech města,
-narozené dítě má trvalý pobyt v
Kožlanech nebo částech města,
-rodiče si po narození dítěte
(nejpozději do 6 měsíců věku dítěte) podají žádost o příspěvek na
MěÚ Kožlany,
-žadatelé nemají ke dni vyplacení
tohoto příspěvku vůči městu Kožlany nesplněné finanční závazky,
-příspěvek bude vyplácen do 30
dnů od podání žádosti bezhotovostní nebo hotovostní formou při
splnění podmínek pro poskytování
příspěvku. Sporné případy bude řešit rada města;

č. 184/21 - prodej pozemků p.č.
4150/137 o výměře 11 m2 a p.č.
4150/138 o výměře 14 m2 vše v
k.ú. Kožlany paní Kateřině Jíšové za
cenu 75,- Kč/m2;
č. 186/21 - změnu rozpočtu města
na rok 2021 - 7. rozpočtové opatření;
č. 187/21 – rozpočet města na rok
2022 jako přebytkový, přebytek
bude použit na splátky úvěrů;
č. 188/21 – návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Kožlany na
roky 2023, 2024;
č. 189/21 - Zprávu o uplatňování
územního plánu Kožlany za období
2016 – 2021;
Zastupitelstvo odkládá:
č. 185/21 - projednání návrhu technických podmínek 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.
Zastupitelstvo vydává:
č. 190/21 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
č. 191/21 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 8. 12. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy
místostarosty,
výroční
zprávu ZŠ a MŠ Kožlany za školní
rok 2020/2021, diskusní příspěvky
členů rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 170/21 - program 16. zasedání
rady města; č. 171/21 - platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany s účinností od 01.01.2022 v
souvislosti s nařízením vlády č.
420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; č.
172/21 - složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k
provedení inventury majetku a závazků města za rok 2021; č.
173/21 - uzavření Mateřské školy

Kožlany ve dnech 23. – 31.12.2021
z důvodu generálního úklidu, celkové dezinfekce prostor a čerpání
řádné dovolené pedagogických a
nepedagogických zaměstnanců; č.
174/21 - poskytnutí finančního
daru pro Základní školu a Mateřskou školu Kozojedy ve výši 2.000,Kč; č. 176/21 - uzavření městského
úřadu ve dnech 23. a 31.12.2021 z
důvodu čerpání dovolené pracovníků úřadu; č. 177/21 - poskytnutí
mimořádné odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy
Dr.E.Beneše Mgr. Evě Sixtové za
vysoce kvalitní plnění pracovních
povinností při správě a rozvoji základní a mateřské školy; č. 178/21
- změnu odpisového plánu Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda
Beneše na rok 2021; č. 179/21 -

nájemní smlouvu s Českým rybářským svazem z.s., místní organizace Kralovice a pronájem pozemků
p.č. 5876 o výměře 546 m2, p.č.
5951 o výměře 2417 m2 a pozemku
p.č. 5994 o výměře 740 m2 vše v
k.ú. Kožlany, za účelem chovu ryb;
č. 180/21 - úhradu finanční kompenzace Jakubovi Babuškovi v ceně
29 645 Kč za majetek ponechaný v
budově sokolovny č.p. 37 Kožlany
při skončení nájemního vztahu dle
přílohy č. 8 zápisu. Finanční kompenzace bude uplatněna proti
částce dlužného nájemného.
Rada souhlasí:
č. 175/21 - se zařazením opravy
betonové zídky a cihlových sloupků
v Hedčanech do rozpočtu 2022.

Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 27. 12. 2021

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, výsledky rozborů
pitné vody, zaslané informace.
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Rada schvaluje:
č. 181/21 - program 17. zasedání
rady města; č. 182/21 - 8. rozpočtové opatření roku 2021; č. 183/21

- poskytování stravného v dolní
hranici sazby: 99,- Kč za 5 až 12
hodin cesty; 151,- Kč za 12 až 18
hodin cesty; 237,- Kč za déle než
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18 hodin cesty; č. 184/21 - návrh
rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy dr. E.Beneše Kožlany na rok
2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023,2024;
č. 189/21 - úhradu nákladů v celkové výši 62 693,96 Kč za opravu
ubytovacích prostor v budově sokolovny č.p. 37 Kožlany formou zápočtu proti platbě měsíčního nájemného za pronájem budovy sokolovny; č. 190/21 - výměnu vadného
bojleru v budově sokolovny č.p. 37
Kožlany a proplacení nákladů na základě vystavené faktury nájemcem
sokolovny a přidání směšovače na
teplou vodu a jeho pořízení na náklady nájemce.

Rada souhlasí:
č. 185/21 - s umístěním vodovodní
a kanalizační přípojky do pozemku
p.č. 3971/6 v k.ú. Kožlany dle předloženého zákresu z důvodu napojení rekreačních objektů na st.p.č.
598 a 599 k.ú. Kožlany; č. 186/21
- se zápisem žadatelky paní Drahomíry Mudrové do seznamu zájemců
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v
současné době není volný žádný
byt; č. 188/21 - se vstupem Povodí
Vltavy, jako správce Kožlanského
potoka, na pozemky ve vlastnictví
města za účelem údržby břehových
porostů Kožlanského potoka v období 01-03/2022.

Poplatky 2022

II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce loňském).

Informace

Úhrady poplatků na rok 2022 v pokladně MÚ od pondělí 10. ledna
2022
(pondělí, středa 7:30 - 12:00 a
12:30 - 17:00 hod.).
Ve dnech 13.1. - 14.1.2022 nebude možné provádět v pokladně
MÚ případné platby kartou.
Poplatek za psa pro rok 2022
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část

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

Rada neschvaluje:
č. 187/21 - poskytnutí finančního
příspěvku na obnovu pamětní
desky padlých legionářů pro TJ
SOKOL Bratislava z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.
Rada doporučuje:
č. 191/21 - zastupitelstvu schválit
podmínky 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 předkládané Správou železnic
s.o.

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.
Předplatné Zpravodaje 2022
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj
by měl být zaplacen do konce ledna
2022. V následujícím měsíci obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ - TISKOVÁ ZPRÁVA
Nechoďte – volejte – podejte
Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu na územních pracovištích Finančního úřadu
pro Plzeňský kraj
Finanční úřad pro Plzeňský kraj s ohledem na stále pokračující epidemii nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a s
cílem omezit osobní kontakty poplatníků a správců daně zřídil na každém územním pracovišti infolinky k dani z
nemovitých věcí. Pracovníci oddělení majetkových daní na těchto infolinkách poskytnou informace k dani z nemovitých věcí a pomohou s vyplněním přiznání k této dani.
Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá v roce 2022 na pondělí 31. ledna. Infolinky budou
dostupné v období od 3. ledna do 7. února 2022.
Pondělí, středa
08.00 – 16.30 h
Úterý, čtvrtek
08.00 – 14.30 h
Pátek
08.00 – 13.30 h
Kontakt na Územní Pracoviště Plzeň – sever: nám. Českých bratří 8, Plzeň

377 192 657

377 192 644

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
PF 2022

Máme za sebou rok plný testování, karantén, opatření a neustálých změn. Není snadné v atmosféře nejistoty, co bude zítra, ve škole normálně fungovat, jít
dál a snad se pokoušet o další plány. Celkové vyčerpání
a únava byla znát na každém z nás. Přesto jsme se ve
škole všichni snažili, aby byl školní život normální, aby
si naši žáci užívali školy se vším všudy. Kdo pravidelně
čte zpravodaj, měl o dění ve škole přehled. Dovolte mi
alespoň stručně shrnout to nejdůležitější roku 2021.

www.kozlany.cz

Hodně jsem se zabývali školní kuchyní, pořídili konvektomat a snažíme se, aby našim žákům ve škole víc
chutnalo. Byla modernizována učebna přírodních věd a
vybudována multimediální učebna z bývalé posilovny.
Ve škole je nově bezbariérové WC a schodolez pro případ, že by k nám nastoupil žák s tělesným postižením.
Máme nové šatny se skříňkami pro každého žáka.
Obavy zaměstnanců, že žáci poztrácí klíčky, se nenaplnily a prvních pár dní provozu nových šaten probíhalo
zcela bez komplikací. Postupně je modernizována IT síť
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a vybavení ve škole. V současné době máme k dispozici
25 nových počítačů a 24 notebooků, dva interaktivní
displeje a další nové vybavení pro modernizaci výuky.
V MŠ byla rozvedena WiFi ve všech učebnách. Zahájili
jsme výuku nově pojaté Informatiky a pomaličku se seznamujeme s robotikou. Proběhla evakuace školy a
preventivní aktivity pro jednotlivé třídy, měli jsme ve
škole divadlo pro naše nejmenší. Všichni žáci měli možnost po celý podzim navštěvovat doučování, aby postupně dohnali případné nedostatky z období distanční
výuky. Málem bych zapomněla, díky veřejnosti, která
naši školu přišla podpořit na vánoční jarmark, jsme pro

naše žáky získali 5630,- Kč. O jejich využití Vás budeme informovat. Je toho tedy mnoho pozitivního (v
dobrém smyslu toho slova), co se v roce 2021 v naší
škole událo. Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že jsme
toho tolik zvládli.
Do roku 2022 naší škole přeji hlavně klid na práci a
normální podmínky pro výuku bez neustálých změn,
omezení a strachu, co zas bude zítra. Nám všem přeji
především hodně zdraví, dobrou náladu a pevné rodinné a přátelské vztahy.
Mgr. Eva Sixtová

Školou chodil Mikuláš

Jak je již tradicí, i letos chodil naší školou Mikuláš,
kterého doprovázeli jeho staří známí, čerti a andělé. Do
každé třídy tato parta vnesla milou atmosféru a ducha
přicházejících vánočních svátků. Děti byly za své činy
odměněny sladkostmi, ti méně hodní si museli své hříchy odcvičit pod taktovkou pekelníků. Následovala tradiční přísaha na berlu a samozřejmě nechyběly ani písničky a básničky pro Mikuláše.
Sluší se poděkovat všem vyučujícím, kteří naše
přestrojené deváťáky ve svých hodinách vřele přivítali
a umožnili tak mikulášskou nadílku. Dále bych chtěla
poděkovat paní učitelce Kratochvílové, která během
hodin výtvarné výchovy pomáhala žákům deváté třídy
s přípravou nejen Mikuláše, ale i listopadového Halloweenu.

L. Urbanová

HISTORIE
Rok 1922 v Kožlanech

Rok 1922 byl již čtvrtým rokem samostatného Československa. V novém státě v čele s presidentem Tomášem G. Masarykem žilo podle sčítání lidu z předešlého
roku 13 410 750 obyvatel, z nichž bylo cca 8 761 000
Čechoslováků (Čechů a Slováků), 3 124 000 Němců,
745 000 Maďarů, 462 000 Rusínů (obyvatel Podkarpatské Rusi), 181 000 Židů a 238 000 ostatních. Po většinu
roku stál v čele poloúřednické vlády kožlanský rodák,
tehdejší ministr zahraničí, Edvard Beneš, nejsilnější politickou stranou se stala od podzimu strana agrární.
Čtyři roky po skončení první světové války se stát stále
ještě vzpamatovával z válečného hospodářství, což se
odráželo na životě všech jeho obyvatel, hlavně
chudších a chudých vrstev. Lidé šetřili jak mohli, protože potraviny a spotřební zboží byly velmi drahé. Před
dvěma roky skončila pandemie španělské chřipky, kterou nepřežilo cca 40-50 milionů lidí v celém světě.
A jak to bylo v Kožlanech před sto lety? Tedy zhruba
před pěti generacemi? Starostou byl tehdy Vojtěch
Rabštejnek, a to až do roku 1923. Obec žádala o možnost uspořádat obecní volby již na podzim roku 1922,
nebylo jí vyhověno. Rodilo se více osob než umíralo. V
obci žilo cca 2 230 obyvatel (podle sčítání v roce 1921).
Hospodaření obce bylo i po válce velmi napjaté. Na počátku roku 1922 činily obecní dluhy celkem 169 171
korun, pro srovnání průměrný plat dělníka tehdy dosahoval 500-600 korun měsíčně, podobně jako začínajícího učitele, učitele 1 000 korun, úředníka 1 300 korun
(ženy cca polovinu), kožlanský školník bral služné měsíčně cca 233 korun. Paušální daň pro rolníky činila 30
korun z hektaru. Kilogram chleba stál cca 3 koruny,
www.kozlany.cz

kilogram cukru 6 korun, kilogram másla 25 korun, vepřové maso se nechalo koupit za cca 27 korun za kilogram, pánský oblek 400-600 korun, boty v průměru
podle materiálu 100 korun, atd. Kožlany měly to štěstí,
že zde mnoho lidí bylo potravinově soběstačných.

Schodek obecního rozpočtu byl plánován na 23 637
korun a měl být uhrazen 200% přirážkou k přímým daním a 85% přirážkou k dani činžovní. Mezi příjmy obce
byla např. daň ze zábav a divadel, zvýšená daň z lihovin a piva, za prodej ovoce z obecních alejí obec utržila
8 025 korun.
Obec byla již z valné části ve svém jádru elektrifikována, na čemž mělo hlavní zásluhu právovárečné měšťanstvo. Radnici bylo dáno záložnou k užívání první patro čp. 135. Věžička na budově, cca 10 let po dostavbě,
musela být opravena, neboť do ní každoročně zatékalo.
Obec ještě neměla v tomto roce telefonní spojení, ale
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měla telegraf. Pivovar odkoupili Rakovničtí a stará sladovna byla určena ke zbourání.
Panu Arnoštu Koptovi, bývalému legionáři, bylo povoleno si postavit trafiku před hostincem pana Zíky naproti radnici, sochu sv. Jana Nepomuckého čekalo přestěhování z náměstí před radnicí ke kostelu sv. Vavřince, protože zde bylo plánováno postavit pomník
obětem války. Obec se snažila opakovaně pronajmout
obecní lázně soukromé osobě, ale nenašel se žádný zájemce, a tak provozovala lázně po nutných opravách
sama. Hostince by nebylo možno spočítat na prstech
jedné ruky, v městečku bylo mnoho obchodů s potravinami, drogistickým a papírenským zbožím, s textilem
a hospodářskými potřebami. Trhy přetrvaly, byť v omezené podobě. Řemesla se stále ještě držela, ale postupně se slučovala a upadala. Převažovala výroba keramiky, přetrvávalo tkalcovství, krejčovství a ševci. Zaměstnání lidé hledali v nové cihelně či na dvou pilách u
nádraží, v lese, při opravách cest a drobných stavbách.
Jinak museli dojíždět do vzdálenějších míst. Z železniční stanice se stala pouze zastávka, byť vedení obce
opakovaně protestovalo u vedení dráhy.
Silné deště a kroupy na konci léta a během podzimu
1922 napáchaly mnoho škod na polích i cestách, tarasy
kolem potoka a na dalších místech v městečku byly poškozené a bylo nutné je opravit. Obec byla nucena žádat pomoc pro sebe i pro své obyvatele od státu. Obec
plánovala stavbu nového obecního domu (dnešní čp.
38) na místě tehdejší ovocné školky ve středu městečka, přičemž počítala se značnou státní subvencí.
Před radnicí byl nově vydlážděn chodník a opraven

můstek přes silniční příkop ke školní budově. Začala
příprava výstavby na Výfuku.
V obecné škole byla okresem zrušena V. třída, přestože spojené IV. a V. třída by měly 87 dětí! Výuku v
podobné třídě by asi nechtěl absolvovat žádný sebeotrlejší pedagog. Proto byla spojena II. a III. třída, v
nichž bylo méně dětí. Obec se odvolala, leč marně. V
září bylo zapsáno do obecné školy 180 dětí, z toho 26
do 1. třídy. Školní rok 1922/23 byl posledním rokem,
kdy v čele školy stál ředitel Kučera, který v Kožlanech
působil 21 roků jako učitel a 19 roků jako ředitel. Škola
ztratila svého štědrého sponzora, kožlanskou Občanskou záložnu, která prohrála svůj spor s majitelem
chříčského panství dr. Černohorským, a přišla o značnou část svého rezervního jmění. Do měšťanské školy
se ve školním roce 1922/23 přihlásilo již 139 dětí.
Během roku uspořádaly kožlanské spolky – hlavně
Sokol, hasiči a DTJ několik divadelních představení a
zábav včetně sportovního vystoupení, o které byl vždy
velký zájem. K nim se úspěšně řadila i vystoupení školních dětí. I při vší bídě, se kterou se tehdy lidé museli
potýkat, nezapomínalo vedení obce a lidé na ty, kteří
byli ještě potřebnější. Svědčí o tom příspěvky různým
organizacím, jako byla např. Česká matice školská či
Československý červený kříž, popř. dary šatstva a školních pomůcek pro chudé děti.
Určitě každá rodina žila svými radostnými i tragickými událostmi, tak jako tomu je i dnes, které se však
až na zprávy v „černé kronice“ do dějin městečka moc
nezapsaly.
Jitka Vlčková

SPORT
Souhrnná zpráva o stolním tenisu za 1. polovinu soutěže sezóny 2021/2022.
Umístění družstev po 1. polovině soutěže.
Jako vše v této době, zasáhla i kožlanský stolní tenis
Tomáš Lehner 3. místo. V žákyních obsadila Terezka
vyžadovaná opatření spojená s nemocí covid-19, jako
Blechová 4. místo, ve smíšené čtyřhře dvojice souronapř. používání antigenních testů pro ty, kteří nebyli
zenců Terezka a Jan Blechovi obsadila 2. místo.
očkováni nebo neměli očkování dokončené, a to pro
žactvo i dospělé z družstev A i B. Ale vše se nechalo
zvládnout. Žactvo trénovalo v pondělí a ve středu pod
vedením V. Lehnera a J. Sebránka a muži ve středu v
tělocvičně základní školy.
Žactvo
Oddíl stolního tenisu má 12 dětí, které jsou rozdělené
na dvě skupiny. Na tréninky chodí pravidelně a poctivě. Tři žáci již nastupují za družstvo B – Jan Blecha,
Oldřich Mudra a Tomáš Lehner.
V první, podzimní, části sezóny se žáci vypravili na
čtyři turnaje. 20. 11. 2021 v Horní Bělé na okresním
přeboru staršího žactva (U 15) se účastnili Oldřich
Mudra, který obsadil 7. místo, a Natálka Lehnerová,
která byla čtvrtá. Ve čtyřhře byla dvojice Václav Lopata
z Trnové a náš Oldřich Mudra třetí, třetí byla i dvojice
Natálka Lehnerová a Andrea Stenglerová z Nýřan, ve
smíšené čtyřhře byla dvojice Natálka Lehnerová a OlHorní řada zleva: Jan Blecha, Tomáš Lehner, Oldřich Mudra,
dřich Mudra čtvrtí.
Jiří Švarc, Jan Feher a Natálie Lehnerová, v dolní řadě zleva
Hned 21. 11. 2021 se uskutečnil rovněž v Horní Bělé
pak Karolína Gregorová, Tereza Blechová, Vojtěch Mudra,
Matyáš Kotěšovec a Aneta Marešová.
okresní turnaj mladšího žactva (U 13), kterého se zúDne 12. 12. 2021 se opět v Nýřanech konal okresní
častnili Jan Blecha, který obsadil 1. místo, Tomáš Lehturnaj mladšího a staršího žactva (U 13 a U 15), kde 1.
ner 2. místo, Terezka Blechová odsadila 13. místo a
místo v kategorii mladšího žactva, v níž hráli děvčata a
Vojta Mudra 16. místo.
chlapci neodděleně, obsadil Jan Blecha, druhý byl ToDne 28. 11. 2021 na okresním přeboru jednotlivců
máš Lehner, 9. místo obsadila Terezka Blechová (jinak
mladšího žactva (U 13) v Nýřanech obsadil 1. místo
by mezi děvčaty byla třetí) a 13. místo Vojtěch Mudra.
Matyáš Kučera z Dolní Bělé, Jan Blecha 2. místo a
www.kozlany.cz
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Ve starších žácích obsadil Oldřich Mudra 5. místo a Jan
Blecha 7. místo, v žákyních obsadila Natálka Lehnerová
4. místo. Dívky umístěné na 2. – 4. místě měly shodný
počet bodů, ale rozhodly vzájemné zápasy.
Dospělí
Za družstvo TJ Kožlany A, které hraje okresní přebor I.
třídy, nastupovali hráči Jiří Šapovalov, Robert Hoffman,
Rudolf Vojáček a Vladimír Mudra. Družstvo A vede tabulku s 24 body před TJ Sokolem Horní Bělá C (20
bodů) a TJ Trnová A (20 bodů), z devíti družstev. Družstvo A vede Jiří Šapovalov.

Za družstvo TJ Kožlany B, které hraje II. třídu okresního přeboru, nastupovali hráči Jan Sixta, Jiří Kubát,
Jaroslav Sebránek a žáci Jan Blecha, Oldřich Mudra a
Tomáš Lehner. Ve II. třídě okresního přeboru vede tabulku KST Úherce s 18 body, druhá je TJ Kožlany B s
15 body a třetí TJ Vejprnice B s 13 body. Družstvo B
vede Jaroslav Sebránek.
Doufáme, že se druhá polovina sezóny bude vyvíjet
stejně příznivě, ne-li příznivěji. Všem našim příznivcům, kteří nás podporují a drží nám palce, děkujeme.
J. Sebránek a V. Lehner

LOKÁLKY MAJÍ SMYSL
Politické vedení
Středočeského
kraje se rozhodlo neobjednat veřejnou dopravu na 12 regionálních tratích. Přes odpor obcí, odborných skupin i jednotlivců svůj záměr uskutečnilo a s novým jízdním řádem byl provoz bud zcela zrušen nebo drasticky
redukován. Hlavním argumentem
byly úspory „ať to stojí, co to stojí“.
Ve skutečnosti o úspory nešlo, když
současně se objevily megalomanské
projekty mnohakilometrových trolejbusových tratí po obcích středních
Čech….
Krajské vedení prosadilo svou, dopravní infrastruktura do které stát investoval desítky milionů raději nechá
chátrat než by tuto existující sít využilo pro moderní dopravu obyvatel
svého kraje. Pokud nyní necháme
tyto tratě zlikvidovat tak to bude začátek konce celé regionální sítě.
Nejčastější argumenty likvidátorů
regionálních tratí a odpovědi, které
nechtějí slyšet a Vy byste je měli znát
Výrok politika zodpovědného za
veřejnou dopravu „S každým dalším cestujícím roste ztráta veřejné dopravy…“ - je to skutečně
zajímavý pohled na oblast, kterou má
rozvíjet. Pak ideální řešení je - žádní
cestující, žádná ztráta – zrušme veřejnou dopravu. Touto cestou se Stč
kraj nyní skutečně vydal. Asi si neuvědomuje, že kolik cestujících ubude
ve veřejné dopravě, tolik jich přibude
na silnicích včetně požadavků na parkování a údržbu silnic. Tyto náklady
jsou pak mnohem vyšší než náklady
na moderní veřejnou dopravu postavenou na především rychlé kolejové
dopravě mimo přeplněné silnice. O
roli veřejné dopravy jako základního
rozvojového prvku území raději ani
nehovořme, to těmto politikům nic
neříká…..
„Vlaky jsme vám plně nahradili
autobusy“ – autobus není náhradou
moderního vlaku, ani v rychlosti, ani

v pohodlí, je pouze teoreticky levnější
protože nemusí platit řadu vyvolaných nákladů, které ale musí zaplatit
někdo jiný (stát). Proto jsou autobusy
pro politiky tak atraktivní. Významná
část cestujících se z důvodu rychlosti
a pohodlí nepřesune do busu, ale do
svého auta. Možné je to Ideální kdy
„není cestující, není ztráta“. Busy někde nahrazují zrušený vlak, ale to
bude ale platit do prvního sčítání cestujících, kdy se zjistí že i busy jezdí
prázdné, prázdnější než vlaky, a i
busy budou zásadně omezeny opět ve
smyslu „musí se šetřit“. Tento proces
již byl v mnoha krajích několikrát vyzkoušen a výsledek byl vždy stejný –
ani vlak, ani bus jen rozvrácená veřejná doprava a ještě více aut a více
devastované krajské silnice. Regionální železnice je také nositelem turistického ruchu. Regiony se zrušeným železničním spojením prokazatelně přichází o turisty, o tržby přichází místní restaurace, ubytovací a
turistické služby. Dochází k celkovému ekonomickému propadu regionu z důvodů „nedostupnosti“. Teorie
náhrady vlaku autobusem neznamená, že tuto „náhradu“ budou cestující akceptovat.
„Ve spádové oblasti regionálních tratí ve Středočeském kraji
žije „jen“ 115 500 občanů“ versus
srovnání 42 milionů cestujících v
kraji ročně, z toho 600 000 jen na
lokálních železnicích.“ Jedná se o
ukázkovou demagogii, účelovou manipulaci s čísly. Obyvatelem kraje jste
jednou, cestujícím ale můžete být
mnohosetkrát ročně. Počet cestujících, přepravených železniční dopravou za rok, je tedy vždy mnohonásobně větší než počet obyvatel. Jen
pro srovnání – v České republice
(10,5 mil. obyvatel) bylo jen za rok
2019 přepraveno po železnici 194 milionů cestujících, tedy 19x jel průměrně každý občan za rok vlakem.
Srovnávání počtu obyvatel s počtem
cestujících je tedy zcela zavádějící

bez správné interpretace. Další manipulace je uvádět počet obyvatel ve
spádové oblasti ve smyslu „vždyť tam
nikdo nebydlí“. Železnici nepoužívají
pouze místní, ale kterýkoli jiný občan
naší země. Koleje přece spojují region
s okolím. Mimochodem 115 000 obyvatel v okolí tratí je pro Stč politiky
„malé množství“ a přitom této velikosti dosahuje málokteré krajské
město… „Účel světí prostředky“ když
se argumentů nedostává.
„To že stát některé úseky regionálních tratí rekonstruoval, bylo
holé šílenství a naprostá finanční
nezodpovědnost“ – toto může říct
pouze ten kdo kromě prázdné rétoriky
nikdy nic nevybudoval. Stát se má
starat o maximální rozvoj dopravní
infrastruktury a především té, která
je ekologická a určená pro veřejnou
dopravu. Jen tak zajistí rovnoměrný
rozvoj a bohatství na celém území. O
tomto přínosu infrastruktury asi Stč
politici neslyšeli. A co železniční nákladní doprava? Pokud by nebyly regionální nákladní doprava musela by
přejít zátěž na krajské silnice, které
jsou již ted v dezolátním stavu, a
Středočeský kraj argumentuje, že
nemá zdroje a nezvládá je opravovat.
Není právě toto „holé šílenství a finanční nezodpovědnost“? Stát na rozdíl od Středočeského kraje se snaží
udržovat svěřený infrastrukturní majetek v provozuschopném stavu, a
středočeští politici jsou opravdu ti poslední, kteří by měli právo toto jakkoliv kritizovat.
Zabraňme tedy společně likvidaci
infrastrukturního bohatství kraje, bohatství které patří celé společnosti a
slouží víc jak sto let. Nenechme zničit
dílo našich předků jen proto, že jedna
dočasná politická skupina je nedokáže využít ve prospěch svých občanů. Regionální tratě Vám dobře
slouží, a modernizované mohou dále
sloužit i našim dětem. Vy rozhodněte!!!!
Příznivci regionálních tratí

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 5. 1. 2022.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 1 / 2022
strana - 6 -

