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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Zima nám konečně ukázala svoji
skutečnou tvář. Největší radost
z toho mají určitě děti. Díky velkým mrazům
se
nám podařilo připravit ledovou
plochu
na hřišti
u školy.
Naši hasiči
to
zvládli
velmi rychle, a tak již
nic nebrání
bezpečnému bruslení. Bruslaři mohou v Kožlanech využít i zamrzlý
Vožehák a v obcích i místní návesní rybníčky a nádrže.
Technické služby pracují na uklízení sněhu z chodníků a z místních
komunikací. Místy k tomu využíváme i posypovou sůl. Pracují také
na vnitřních úpravách restaurace
v budově úřadu. V restauraci je již

hotovo plynové topení a nehrozí
tak možné škody způsobené zamrznutím vody v těchto prostorách. V nejbližší době budeme dodavatelsky
opravovat
strop
v restauraci, kde dřevěné obložení
nahradí sádrokartonový podhled.
V současné době se intenzivně
pracuje na přípravě a výběru dotací. Jsou již vyhlášeny některé krajské dotační tituly a také se pomalu
začínají rozjíždět evropské dotace.
Projektů máme připraveno dostatek. Problémem jsou některé podmínky dotačních titulů, které nám
jejich čerpání spíše znemožňují.
Již tradičně na začátku roku proběhly hasičské schůze SDH ve
všech našich obcích i v Kožlanech.
Na těchto schůzích se probírá
hasičská tématika, ale také obecní
záležitosti. Občané díky přítomnosti starosty i dalších zastupitelů mají možnost přednést svoje připomínky, žádosti či stížnosti osobně.
Tak tomu bylo i letos a díky tomu
jsme získali celou řadu podnětů

pro naši další práci. Zastupitelstvo
letos pamatovalo ve svém rozpočtu na jednotlivé SDH zajímavou
částkou na spolkovou činnost.
Podmínkou ale je aktivní účast na
nějakých hasičských akcích, které
prověří jejich profesní připravenost.
Největší kulturní akcí na začátku
roku byl 8. ples města Kožlany.
Letos se znovu podařilo sehnat bohatou a zajímavou tombolu. I když
sál naší sokolovny zrovna nepraskal ve švech pod množstvím návštěvníků, ti přítomní se rozhodně
nenudili. Devítičlenná kapela Kampanus z Rakovníka hrála dobře a
přispěla tak k výborné a uvolněné
atmosféře celé akce.
Poděkování patří všem, kdo se
zasloužili o přípravu a průběh plesu. Poděkování patří i sponzorům,
kteří věnovali ceny do tomboly. Jejich seznam najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 20. zasedání konaném dne 31. 12. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů rady
města

Rada schvaluje:
č. 216/15 - program 20. zasedání rady města; č.
217/15 - 10. rozpočtové opatření roku 2015.

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 4. 1. 2016
za účasti všech členů rady města

č. 3/16 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1200 v k.ú. Buček.

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 1/16 - program 1. zasedání rady města,

Rada souhlasí:
č. 2/16 - s užitím znaku města Kožlany pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům
měst České republiky“.

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 18. 1. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města

www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
č. 4/16 - program 2. zasedání rady města; č. 5/16 - zařazení žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou do seznamu
zájemců o přidělení bytu s tím, že
v současné době není volný žádný

byt; č. 7/16 - odklad úhrady stočného za rok 2015 pro Keramo,
družstvo umělecké výroby, do
30.09.2016; č. 8/16 - poskytnutí
finančního daru ve výši 750,- Kč
na činnost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., Místní organizace
Kožlanský zpravodaj 2 /2016
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Plasy; č. 11/16 - dodatek č.
1/2016 ke Smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících na
rok 2013-2018 pro město Kožlany;
č. 12/16 - návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele pro
Základní školu a Mateřskou školu
Dr.E.Beneše Kožlany na rok 2016;
č. 13/16 - plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární
ochrany na rok 2016; . 14/16 poskytování stravného v dolní hra-

nici sazby: 70,- Kč za 5 až 12 hodin cesty; 106,- Kč za 12 až 18
hodin cesty; 166,- Kč za déle než
18 hodin cesty.
Rada souhlasí:
č. 9/16 - s umístěním sídla SDH
Buček, IČ 49747801 na adrese
Pražská 135, Kožlany; č. 10/16 - s
umístěním sídla SDH Hodyně, IČ
49746693 na adrese Pražská 135,
Kožlany.

Rada neschvaluje:
č. 15/16 - poskytnutí finančního
příspěvku pro občanské sdružení
Aragonit z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Rada doporučuje:
č. 6/16 - zastupitelstvu odkoupení
pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Hedčany
o výměře 177 m2.

Město Kožlany děkuje sponzorům za jejich příspěvky do tomboly na 8. plese města!
AGROWEST Kožlany
BECKER Kralovice
BR Progress Kožlany
Bushman Praha
Cepek Pavel – výroba medu
DBK Kožlany-Kralovice
Digitální centrum Plzeň
DK zemědělská Dřevec
Golf Podbořánky
Heidenreich Vlasta-soukromý zemědělec
HK Novum Kralovice
JAFRA Plzeň
Jednota COOP Rakovník
Kadeřnictví Lucka Kostková
Keramo Kožlany
Kulhánková Ivana - kadeřnictví a relax
Květinářství Houdková
K + K Kulhánek Dřevec
Město Kožlany
Mlýn Čistá
Myslivecké sdružení Kožlany
Myslivecký spolek Dřevec
Pivovar Plasy
PM centrum – Král
Přibyl Vladimír Mgr.
P.V.A. systems – Ing. Oldřich Mudra
ROAL-čerpací stanice Kožlany
Soukromá farma Babuška
Staněk elektro
Stavebniny - Správka Jaromír
Šimice Milan – opravy traktorů
Truhlářství Urban
Týmr Zdeněk
Ullman Milan – prodej akvarijních ryb
Vojenice – jatka
V + L Kulhánek Dřevec
Informace
Úhradu poplatků na rok 2016 je možné provést
hotově do pokladny MÚ v úřední dny pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.
Poplatek za psa pro rok 2016
viz zveřejněná Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o
místních poplatcích, část II- Poplatek ze psů
ve zpravodaji Leden 2016.

www.kozlany.cz

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2016
je pro trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro
dítě do 10ti let věku je cena 300 Kč. V domě, který
není trvale obydlen, zaplatí jeho majitel také 500 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných domech obdrží
známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše
ceny známky, o kterou by měli zájem.
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Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně
MÚ do konce února 2016, po tomto datu budou
rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu
budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Popelnice bez známky pro rok 2016 budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 31. března 2016. Po
tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se
známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo teplý

popel a také popelnice, kde jsou vysypány komodity,
které do směsného odpadu nepatří a jsou určeny do
tříděného odpadu / tedy plastové lahve, papír apod./.
Zpravodaj 2016
je možné uhradit rovněž v pokladně města - předplatné 96 Kč. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce
ledna 2016. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj
pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Rok 2015 v lese
Vážení spoluobčané, rok 2015 je
již minulostí a tak nastal opět čas
Vás zevrubně seznámit s tím, co se
v minulém roce událo ve Vašich
městských lesích.

Pro rok 2015 bylo plánováno vytěžit a prodat 3400m3 dřeva, plán
byl lehce překročen, celková těžba
se zastavila na čísle 3635,36m3,
bez
samovýrob.
Samovýrobci
zpracovali dalších 328,52m3 dřeva. U samovýrob šlo však většinou
o zpracování těžebních zbytků po
těžbě. Jistě Vám neušla přítomnost
harvestorů v lese na přelomu ledna a února loňského roku. Jednalo
se o pravděpodobně poslední nasazení této technologie ve zdejších
lesích. Obsluhy těchto strojů odvedli kvalitní práci, vytěžili cca
1200m3 dřeva. O zbytek těžby se
již tradičně postaral Jarda Koura
s traktorem, i on odvádí kvalitní
práci, za což mu patří veliký dík.
Z pěstební činnosti: nově se zalesnilo 5,12 ha holin, k výsadbě se
použilo 11030 sazenic borovice,
5660 smrku, 5175 dubu a 225 javoru. Postavilo se 1,72km nových
oplocenek, 1,29 km se rozebralo a
420 metrů se opravilo. Vyžnulo se
celkem 34,17 ha pasek, většinou
dvakrát během roku, křovinořezem. Na dalších 9,75ha byla použita chemie (roztok Roundapu a

Garlonu) především proti ostružiníku. Prořezávky jsme udělali na
skoro 16 ha. Ochranu proti zvěři
mazáním
sazenic
prostředkem
Aversol dostalo bezmála 40 tisíc
sazenic, dalších 650 kusů chrání
plastové tubusy (u fotbalového
hřiště a pod lomem). Spálilo se
52m3 klestu a 1999m3 se jen nahaldovalo a prodalo do tepláren.
Při ceně 50Kč/m3 je vlastně zaplaceno haldování a další peníze se
ušetří tím, že se nepálí (20Kč/m3).
Klest se tedy prodal za 110803Kč a
na nepálení se ušetřilo dalších
40000Kč.
Celkové náklady za odvedené práce v lese byly v roce minulém
2078229Kč za pěstební i těžební
činnost. Celkový příjem z prodeje
dřeva, samovýrob, prodeje sazenic, z vánočních stromků a přiznané dotace na zajištěné porosty byl
za loňský rok 5890515kč.Toliko asi
řečí čísel.

Jsem rád, že se podařilo prosadit a
udělat revitalizaci rybníčku u hájovny. Zlikvidovala se skládka bioodpadu, materiálem se zavezla
rokle pod hájovnou. Na jaře zde
proběhne
zalesnění
asi
douglaskou. Myslím si, že zde
vznikne krásné odpočinkové místo,

jako cíl pro „fofrklackáře“ a i pro
obyčejné návštěvníky lesa.

Jsem taky rád, že až na výjimky,
se dodržuje zákaz skládkování odpadu v lese. Ony výjimky posloužily i jako odstrašující příklad toho,
jak se postupuje v případě porušení zákona a vyhlášek o nakládání
s odpady.
Jako lesník a myslivec nerad vidím škody, které v lesích napáchá
přemnožená zvěř. Bohužel kolegové myslivci ve Dřevci nechali dančí
zvěř namnožit do stavů, že se
z toho stal problém především
v oblasti mezi Hodyní a Bučkem.
Jen pro příklad: smrkový porost
v Mléčné jámě o průměrné výšce
180cm navštívil daněk a tak dlouho ukazoval přítomným danělám,
jaký je chlap a borec až byl
s porostem konec. A výsledek,
moc nerozlámaných stromků tam
nezbylo, takže oplotit a celá výsadba, plus několik let vyžínání a
nátěrů pěkně znovu od začátku.
Náklady ponese město? Nebo město začne vymáhat škody zvěří?
Závěrem přeji všem pracovníkům v lese, všem občanům Kožlan
a přičleněných obcí mnoho zdraví a
štěstí v tomto roce a vlastně nejen
v něm.
Váš lesník
Luděk Bořek

Citát měsíce
„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností“.
Bertrand Russell
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

„V lednu silný led, v květnu sladký med“.
Takové přísloví se učily děti při ztvárnění pohádky
„O dvanácti měsíčkách“. Bude platit? No, uvidíme.
V polovině ledna jsme se konečně dočkali. Se zvědavostí pozorujeme, co umí udělat mráz, nejen
v přírodě, ale i s našimi pokusy s vodou. Fantazii se
meze nekladou, a že ji děti mají opravdu úžasnou.
K vytvoření zimní atmosféry přispívají hry Na Mrazíky,
Eskymáky apod. Z toaletního papíru jsme vyráběli
obrovskou sněhovou vločku. A také se konečně dočkal náš uměle vytvořený kopec na školní zahradě.

TJ

Kluzáky jsou opět využity. Jen aby nám bílá nadílka
vydržela co nejdéle.
Důležitou součástí předškolní výchovy je příprava
dětí na vstup do 1. třídy základní školy. Období zápisu
se blíží a naši předškoláci trénují a opakují potřebné
znalosti. Před zápisem se děti půjdou do školy podívat
na kamarády, kteří odešli v loňském roce a jistě nám
ukáží, co již zvládnou.
L. Kozlerová

Olympie Kožlany
pořádá

v úterý 9. února 2016

MASOPUST
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Jak třeba trávit zimní měsíce?
Sedneme si do ušáku, na stolek
– kávička, čaj, svařák. K tomu něco dobrého k zakousnutí. Dobrá
kniha, oblíbený pořad v televizi,
(nemusí to být nutně jeden
z mnoha pořadů o vaření, člověk
tloustne už jenom z toho, jak se na
něj dívá).
Anebo si vezmete háček, vlnu a
můžete tvořit. Háčkování je teď IN!
A nás to také baví! Některé šikulky

uháčkují halenky, tašky, polštáře.
Smekáme před nimi. Jiné se spokojí s tím, že zvládnou uháčkovat
kolečko, kytku. Jsou úplně spokojené. Díky internetu nemusíte
pracně shánět návody! A tak si
k té kávičce dejte třeba trochu
„h á č k o v á n í “ (nezapomeňte Velikonoce jsou už v březnu)!!!
Klidné zimní posezení VÁM přejí
Kožlanské šikulky

Hasiči města Kožlany
Každoročně na začátku roku u nás probíhá výroční
valná hromada našeho sboru, kde se hodnotí naše
činnost za uplynulý rok. Na valné hromadě nemohli
chybět starosta a místostarosta našeho města, kterým bychom chtěli poděkovat za jejich přízeň. Nadále
se dostavily okolní i vzdálené sbory dobrovolných
hasičů, sbory našeho okrsku a velitel HZS Plasy npor.
Ing. Štefan Livinka. Zde se prezentovala i činnost malých hasičů, která byla o poznání lepší než
v uplynulých letech. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat vedoucím malých hasičů a popřát jim hodně
elánu a trpělivosti do příštích let. Naši hasiče
v zásahové jednotce na letošní rok čeká spousta školení, cvičení, prověřování členů a udržování techniky

ve stavu provozuschopném. Také bychom chtěli zlepšit spolupráci s hasiči z našeho okrsku a podporovat je
v různých činnostech. Hasiči v našich malých vesničkách také plní úlohu přispění co se týče kultury. Stojí
za malou zmínku hasiči z SDH Hedčany, kde se jejich
členky nafotily na kalendář a z výtěžku jeho prodeje
bude zrealizovaná kulturní činnost.
V přelomu poloviny ledna s přicházejícími teplotami
pod nulou hasiči našeho města zaledňovali hřiště za
školou. Z absence zásahů jsme vykonali kondiční jízdy
strojníků a zkoušku techniky ve větších mrazech.
S pozdravem
Vaši Hasiči

KULTURA
Kulturní komise Kožlany připravila na březen
zájezd do divadla Nová scéna Plzeň
31. března 2016

Jednotka intenzivní lásky
Slavný režisér prodělá se svou spolujezdkyní autohavárii a oba se ocitají na hranici života a smrti.
Dává jim to možnost pohybovat se mimo prostor a čas, zviditelňovat se, komentovat s nadhledem
a humorem své životy i jednání těch, kteří je obklopují. Mimořádná situace umožňuje
s komediantskou hravostí odkrývat to, co se obvykle skrývá za maskou. První provedení nejnovější
hry Antonína Procházky!
Přihlášky přijímá Hana Tupá tel 721 084 931 nebo kknihovna@seznam.cz
Cena 400,- Kč

www.kozlany.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Přehled činnosti Městské knihovny v roce 2015
V loňském roce bylo věnováno hodně času a úsilí na
stavbu knihovního fondu. Do knihovny přibylo 313
nových knih, z výměnných souborů bylo zapůjčeno
dalších 361 knih. Po několika letech došlo k většímu
vyřazování. Z fondu bylo odepsáno 1 131 zastaralých
a opotřebovaných dokumentů. 1 440 knih bylo přebaleno a opatřeno novými rozřazovacími štítky.
V současné době knihovna nabízí 15 192 knih
v rozdělení 4 100 knih je naučného charakteru, ostatní beletrie.
Další forma výpůjček je uskutečňována prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Naše knihovna
obdržela 3 požadavky, které byly kladně vyřízeny a
266 požadavků jsme zaslali jiným knihovnám a to
v Kralovicích, Studijní a vědecké knihovně v Kladně.
Požadavky zasíláme i Národní knihovně v Praze a SVK
v Plzni.
Knihovnu v roce 2016 využívalo 316 čtenářů, kteří
si vypůjčili 11 408 knih a časopisů. Knihovnu celkem
navštívilo 3750 návštěvníků a 1 064 návštěv bylo zaznamenáno na webových stránkách.
Městská knihovna v Kožlanech má čtyři pobočky –
knihovnu v Hedčanech, Dřevci, Bučku a v základní
škole. Knihovny na vesnicích nemají svůj vlastní fond,
knihy jsou dováženy z městské knihovny. Na vesnických knihovnách bylo vypůjčeno 1868 knih a časopisů (nejvíce Buček 1003).
V loňském roce se v knihovně uskutečnily tři výstavky – kromě stálé výstavky kožlanských spisovatelů, to byla Velikonoční výstava ručních prací, výstavka
www.kozlany.cz

Květiny kolem nás ve spolupráci se základní školou a
vánoční výstava Vánoce ve světě.
K příjemným návštěvám v knihovně patří pravidelné
dny školní družiny a mateřské školy, nebo akce Noc s
Andersenem a velikonoční a vánoční setkání s tvořením.
Knihovna je kulturním centrem, kde se pravidelně
schází klub šikulek, včelaři, důchodci a další. Dvakrát
ročně pomáháme organizovat sbírku šatstva pro Diakonii Broumov.
Knihovnice se pravidelně vzdělává na knihovnických
setkáních a kurzech pořádaných Studijní a vědeckou
knihovnou v Plzni, v Městské knihovně v Kralovicích a
celostátních seminářích knihovníků, naposledy v Brně.
Knihovna se zapojuje do soutěží a akcí vyhlášených
Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Tímto
jsem udělala závěrečnou rekapitulaci uplynulého roku.
Nový rok 2016 jsme v knihovně zahájili výmalbou
všech prostor (kromě půjčovny). Vše probíhalo za
provozu. Firma pana Trdličky odvedla práci ve velmi
dobré kvalitě, vlastními silami jsme knihovnu vyklidili,
uklidili a vše uvedli do původního stavu.
V kulturním přehledu na rok 2016 jste mohli zaznamenat chystané akce, na které bych vás ráda do
knihovny pozvala. Z nejbližších by to byly 22. března
Velikonoce v knihovně a jarní výstavka.
Všem čtenářům přeji do nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a hezkých zážitků z četby. Na
shledání v knihovně se těší
Hana Tupá
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Bruslení u školy bylo krátké, ale krásné

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Stejně jako před rokem se naše A-mužstvo zúčastní
v rámci přípravy zimního turnaje v Horní Bříze. Letos
změříme síly s jedním účastníkem III. třídy, dvěma
našimi soupeři z okresního přeboru a dvěma mužstvy
hrajícími I.B třídu. Srdečně zveme všechny fanoušky
na dobrý fotbal a předem děkujeme za podporu …

Termíny našich zápasů:
neděle 14. 2. Kožlany - Kam. Újezd
neděle 21. 2. Vejprnice B - Kožlany
sobota 27. 2. Trnová - Kožlany
neděle 6. 3. Kožlany - Třemošná
sobota 12. 3. Kožlany - Plasy

10:00
12:00
12:00
12:00
12:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

DBaK za velkou louží
Trip za "velkou louži" začal už ve 4:00 30. listopadu,
kdy jsme odjížděli z Plzně směr letiště Mnichov. Naším
cílem byla Tampa a Orlando. Celkem z Plzně jelo 9 dívek a 2 z Prahy, postupně se k nám po cestě připojilo
i družstvo z Klatov. Po odbavení všech zavazadel jsme
už zamířili do letadla, ve kterém jsme strávili 11 hodin. Let probíhal v poklidu, v Atlantě jsme přistáli
hladce a utíkali na další let do Tampy. A za 1,5 hod
jsme byli na místě. Tam jsme si půjčili mikrobusy a
jeli do St. Petersburg. Zde jsme se ubytovali a šli
spát, jelikož jsme byli hodně všichni unavení.

Druhý den ráno jsme měli volné dopoledne na pláži
a pak už začalo 8 dní dřiny - tréninky a zápasy. Trénovali jsme v ECKERD COLLEGE pod vedením trenerů
z DAILEY TRAINING. Hned na začátku se nás ujal Eric
Dailey, majitel. A k sobě si přizval ještě další odborníky: trenérku z Ukrajiny, Elenu, trenéra z NBA, kondičního trenéra, Travise, a dokonce i instruktorku jógy.

Každý den ráno jsme začínali ranním tréninkem na
pláži nebo v bazénu. Poté jsme se přesunuli do Eckerd
na dvouhodinový trénink. Po jeho skončení jsme chodili na oběd místní univerzitní jídelny, což byl pro
všechny zatím největší zážitek. Vypadala přesně jako
www.kozlany.cz
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ve filmu. Když jsme se vydatně nasytili, tak na nás
čekal venkovní trénink a Travis. Večer už jsme pak
navštěvovali různé akce jako např.: NCAA, rozsvícení
vánočního stromečku a trénink holčičího basketbalového družstva v ECKERD.
Během těchto 8 dní
jsme stihli sehrát 3 zápasy
proti
IMG
ACADEMY.
Po týdnu trénování nás
pak čekal zasloužený týden odpočinku v Orlandu. Hned první den jsme
strávili v obchodním centru, kde většina z nás
nakoupila vánoční dárky.
Ve čtvrtek 10.12. jsme
pak všichni vyrazili do
Miami za Jardou Jágrem!
Před zápasem jsme se
zastavili na pláži, abychom okusili i zdejší moře a poté už jeli na zápas
NHL. Dokonce jste nás
mohli vidět i v televizi.
Florida vyhrála nad Washingtonem 4:1 a mně se dostalo té šance se osobně
setkat s Jardou Jágrem. To byl můj splněný sen!

Další den jsme šli na zápas NBA, kde proti sobě nastoupili hráči ORLANDA MAGIC a CLEVELANDU
CAVALIERS v čele s LeBronem Jamesem, který se
značně podílel na vítězství hostujícího týmu.
ANKETA
V lednu jsme se Vás ptali, zda si s příchodem nového
roku dáváte nějaká předsevzetí?

Poslední celý den, který jsme na Floridě strávili, se
odehrával v UNIVERSAL STUDIU, což je zábavní park
týkající se filmů jako např. Transformers, Harry Potter, MIB, Spiderman, Shrek atd. Nejlepší na tom bylo, že jste mohli být součásti filmu a superhrdinou,
který zachránil svět.

Večer jsme si už jen zabalili věci do kufrů a ráno odjeli na letiště do Tampy. První let byl jen hodinový, a
tak se zdálo, že všechno půjde jako po másle. To však
byl omyl, na druhý let jsme čekali 4 hodiny na letišti,
protože letadlo mělo technické problémy. A tak nám
museli přistavit nové letadlo, kterým jsme ve 20:00
odletěli do Mnichova. Přes noc let rychle utíkal a náš
čas příletu byl 11:00. Poté, co jsme našli kufry, jsme
nasedli do auta a odjeli směr Plzeň. Domů jsme dorazili v pořádku a teď už nám jen zbývá se opět vypořádat s šestihodinovým posunem času.
Bye,Bye USA!!

Klára Buňková

Výsledky ankety za leden:

Anketní otázka na měsíc únor:
Na kterou společenskou akci v Kožlanech půjdete?

(stav k 29. 1. 10:41:52)
Nová anketa byla spuštěna 1. 2. 2016

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí 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 úřad Kožlany, Pražská
135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč

www.kozlany.cz
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