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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Měsíc duben byl opravdu aprílový. Nejdříve pár letních dnů a
potom přívaly sněhu na horách a
mrazivě
nízké teploty i u nás
v nižších
polohách.
Pracovníci
technických služeb
již v tomto
měsíci poprvé sekali
trávu. Naštěstí jsme
nemuseli odklízet sníh, to by byla
velká rarita.
Jarní úklid se v tomto období
provádí asi v každé domácnosti.
Někteří ale uklízejí a dávají nepotřebné věci ke kontejnerům. Chtěl
bych občany informovat o tom, že
v měsíci květnu se uskuteční sběr
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Tam budou moci bezplatně uložit to, co již doma nepotřebují.
V pondělí 24. dubna začaly práce
na vyklízení boxů v sokolovně. Po
vyklizení se vymaluje a udělá se
nová podlaha. O postupu prací vás
budeme informovat.
Dobrou zprávou je informace o
získání dotace na zateplení budovy

MŠ ve výši 400 tis. Kč od Plzeňského kraje. Úspěšní jsme byli také v získání evropských peněz přes
IROP na zateplení budovy DPS
v Kožlanech. Výše dotace bude odvislá od ceny, kterou vysoutěžíme
ve výběrovém řízení. Celou administraci této akce jsme zadali firmě
DOMOZA, která se specializuje
právě na získávání dotací.
V dubnu pokračovaly práce na
opravě
křížku
na
návsi
v Hedčanech a na elektronizaci hodin na budově školy, které byly
v pátek 21. dubna uvedeny do
provozu. Původní mechanický hodinový stroj bude časem vystaven
v našem muzeu.
Velmi intenzivně pracujeme na
vyhledání dalšího vodního zdroje
pro Kožlany. Máme již pozemek,
kde hydrogeolog našel vodní zdroj,
a nyní zpracováváme žádost o dotaci přes SFŽP na jeho realizaci.
Zároveň s odbornou firmou připravujeme elektronické zabezpečení
naší vodohospodářské infrastruktury a máme již první cenovou nabídku.
Měsíc duben byl velmi bohatý na
kulturní, společenské a spolkové
aktivity. Kožlanští hasiči sice museli odvolat pro malou účast družstev tradiční „Kožlanskou jízdu“,
ale o to intenzivněji a s obrovským
elánem se pustili do práce na za-

teplení fasády hasičské zbrojnice a
úpravy okolí budovy. Tuto práci je
třeba ocenit s velkým uznáním a
respektem.

Uznání patří také organizátorům
akcí
„Velikonoce
v knihovně“,
přednášky v muzeu na téma “Sisi
a František Josef I.“ a výstavy s
vernisáží fotografiky Jiřího Zágnera.
Společenskou událostí bylo vítání
nových občánků. V sobotu 29.
dubna jsme slavnostně přivítali 14
nových občánků Kožlan a našich
obcí.
Poslední den měsíce dubna je
vždy spojen se stavěním májek a
pálením čarodějnic. Bylo tomu tak
i letos, v Kožlanech a v našich obcích se sešli občané, aby se společně pobavili a přivítali jaro. Na
mnoha místech to bylo spojeno i
s bohatým kulturním programem
jak pro dospělé, tak především pro
děti.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 10. 04. 2017
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 40/17 - program 5. zasedání rady města; č. 41/17 - 3. rozpočtové
opatření pro rok 2017; č. 42/17 smlouvu o právu provedení stavby
vodovodní přípojky, plynovodní
přípojky a chodníku na p.č. 4268/2
v k.ú. Kožlany pro nově budovaný
www.kozlany.cz

objekt skladovací haly s administrativní částí na p.č. 2316/17 v
k.ú. Kožlany; č. 43/17 - vyplacení
finančního příspěvku při narození
dítěte všem žadatelům o finanční
příspěvek; č. 44/17 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č.
2331/1 v k.ú. Kožlany o výměře
57 m2; č. 45/17 - vrácení dobrovolného finančního příspěvku na
výstavbu inženýrských sítí ve výši
30.000 Kč manželům M. z důvodu
navýšení nákladů na realizaci kanalizační přípojky oproti původnímu technickému řešení; č. 47/17 -

smlouvu
o
uzavření
budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést
stavbu
č.
IV-120011884/VB1
„Kožlany,
PS,
Dr. E. Beneše, čp. 51, kNN“ uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s. na dotčené pozemky p.č.
146/1 a 4150/21 oba v k.ú. Kožlany; č. 49/17 - zábor chodníku před
č.p. 260 Kožlany o výměře cca 7,2
m2 za cenu 200,- Kč/měsíc po dobu záboru, dále rada schvaluje
umístění madla na boční stěnu
schodiště a uplatnění nákladů proti
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nájemnému; č. 51/17 - příkazní
smlouvu s firmou DOMOZA projekt
s.r.o. na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby zateplení
DPS Kožlany a monitoring akce.
Rada souhlasí:
č. 48/17 - s připojením rodinného
domu č.p. 102 Kožlany na městský
vodovodní řad; č. 50/17 - s připojením rodinného domu č.p. 14 Bu-

ček na kanalizační stoku dle přiloženého situačního zákresu.
Rada neschvaluje:
č. 46/17 - poskytnutí finančního
příspěvku Lince bezpečí z.s. z důvodu nedostatku rozpočtovaných
finančních prostředků.

žení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Pozn.:
Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodr-

INFORMACE

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 20. 05. 2017
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

8,00 - 8,15 hod.
8,20 - 8,40 hod.
8,45 - 9,00 hod.
9,05 - 9,15 hod.
9,45 - 10,00 hod.
10,10 - 10,40 hod.
10,45 - 11,05 hod.

Časy jsou orientační

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

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany,
okres Plzeň – sever, příspěvková organizace,
Pražská 112, 331 41 Kožlany

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2017/2018
se koná
ve středu 3. května od 14.30 do 16.00 hodin
v budově Mateřské školy
S sebou rodný list dítěte.
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy:
1) přednostně děti předškolního věku
2) děti s nástupem v září 2017
3) děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa
v MŠ a zdravotní zralosti dítěte

Z naší školy a školky

Duben začal pro žáky besedou
s režisérem animovaných večerníčků, např. Krysáci. Děti se dozvěděly, jak takové natáčení probíhá, jak je náročná animace louwww.kozlany.cz

tek, co vše natáčení předchází. Beseda byla pro třeťáky až deváťáky.
Ani žáci první a druhé třídy nebyli
tento týden o kulturní zážitek
ochuzeni. V pátek 7. 4. navštívili
divadlo Alfa v Plzni, kde zhlédli pohádku O perníkové chaloupce.
Před velikonočními prázdninami
jsme ještě měli pedagogickou radu
a
většina
rodičů
se
potom
v podvečerních hodinách dozvěděla na třídních schůzkách, jak si jejich ratolesti stojí.
Žáci 3. – 5. třídy dokončili
v dubnu svůj povinný plavecký výcvik. Umění plavat je podle mého

názoru v dnešní době důležitá a
snad také běžná věc. Ti starší ho
již zvládají bez problémů. Třeťáčkové si kurz zopakují hned následující rok se svými mladšími
kamarády z druhé třídy.
Ve středu 19. dubna měla proběhnout naplánovaná preventivní
akce s policií ČR. Mladší ročníky se
měly zabývat dopravní bezpečností
a ty starší kyberšikanou a bezpečným používáním internetu. Akce
byla policií odložena a proběhne
v náhradním termínu 11. 5. 2017.
Čtvrťákům začal v dubnu každoroční cyklistický kurz. DvacetihodiKožlanský zpravodaj 5 /2017
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nový kurz dopravní výchovy měl
být zakončen testy na dopravním
hřišti ve Třemošné. To je bohužel
pro nemoc uzavřeno a jiné prostory se nepodařilo úředníkům ze
školského úřadu zajistit. Snad se
výcvik uskuteční v září.
Ve středu 19. dubna proběhl ve
škole zápis žáčků, kteří po prázdninách v září nastoupí do první třídy. K zápisu se dostavilo 21 dětí
z naší školky, 4 děti z MŠ na Chříči
a jedno dítě z kralovické školky.
Během zápisu děti malovaly postavu, poznávaly geometrické tvary,
čísla, zvířata, povídaly nám pohádku nebo zpívaly. Na těchto základních činnostech lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i sociální vyspělost. O dětech máme
také informace od jejich třídních
učitelek, které jsou s nimi po rodičích nejdelší čas. Rodiče dvou dětí

požádali o odklad a já jsem jim na
místě vyhověl. Nikdo jiný o odklad
nepožádal a tak bylo přijato 24 dětí.

Ve školním roce 2017/2018 by tedy mělo nastoupit minimálně těchto 24 prvňáčků. Výsledky zápisu
budou zveřejněny začátkem května na stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole. Připomínám,
že seznam přijatých dětí je zveřej-

něn pod číselnými kódy, které
každý rodič obdržel při zápisu.
Takto plné třídy přinášejí více
práce pro učitele, ale zároveň více
peněz od ministerstva. V roce
2010, kdy jsem nastupoval do
funkce, chodilo do ZŠ 116 dětí.
Nyní je jich 135 a od září by jejich
počet měl překročit 140. Současně
však klesne počet dětí v MŠ. Proto
se pilně připravujeme na zápis,
který proběhne ve středu 3. května od 14:30 do 16:00 hodin.
Na závěr bych chtěl připomenout
uzavření tělocvičny, které bude od
2. května, kdy začne rekonstrukce
osvětlení, do první poloviny června. Šaten by se rekonstrukce neměla dotknout, případně je možné
na převlékání využívat šatny u
venkovního hřiště.
Mgr. Jaroslav Švarc

Jaro v mateřské škole
V dubnu vrcholily přípravy předškolních dětí na zápis do 1. třídy. Pro rodiče jsme uspořádali 4. dubna
ukázkovou hodinu, kde mohli vidět své děti při zvládání nejrůznějších úkolů splňujících přípravu dítěte na
vstup do školy. Účast rodičů nás příjemně překvapila.
Počet dětí vstupujících v letošním roce do 1. třídy je
vysoký, proto byl kladen velký důraz na předškolní
přípravu.
Jarní a teplé počasí přálo delšímu pobytu na školní
zahradě a k venkovním aktivitám. Jaro jsme přivítali
nejrůznějšími hrami a přípravami na velikonoční svátky. Na konci měsíce nás čekají čarodějnické hrátky
zakončené opékáním buřtíků na zahradě mateřské
školy.
3. května se budeme těšit na zápis nových kamarádů, dětí, které nastoupí v září.

L.Kozlerová

SPOLKY
Kožlanské šikulky
V dubnu jsme si užívaly velikonočního tvoření. Nejen v našem klubu, ale také na kreativech s dětmi. Děti to bavilo a i nám to řekly. Vyráběly jsme velikonoční dekorace, které jim udělaly radost. Jarmark v Ledcích se určitě povedl, protože bylo i pěkné počasí. Naše výrobky se líbily a dostaly jsme pozvání
na letní červencový jarmark.
Velikonoce na Farmě Hedecko jsou o milém setkání s lidmi, kteří se rádi vidí. Jarmark navštíví vždy hodně návštěvníků i přes „nepříznivé počasí“ .
Celý květen bude v Městském muzeu Kožlany výstava FotograFika, díla Jiřího Zágnera a potrvá až do 2. června. Určitě se přijďte podívat. Zveme vás také 20. května do Muzea Mariánská Týnice na Májový den uměleckých řemesel a divadla.
Přejeme vám hezký, sluníčkový máj.

Citát měsíce
„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede“.
Arthur C. Clarke

KULTURA
www.kozlany.cz
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Kulturní komise připravila zájezd na

Všechnopárty

Karla Šípa do divadla Semafor v Praze.
Zájezd se uskuteční v pondělí 5. června 2017.
Cena vstupenky s dopravou je 370,- Kč.
Odjezd autobusu je v 16:30 hodin.
Objednávky přijímá Hana Tupá, tel. 721 084 931.

SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
oddíl kopané
pořádá
v sobotu 13. května 2017
sběr železného šrotu v Kožlanech
(od 8:30 do 11:30 hod.)
Sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným autem
Případným dárcům děkujeme!
Zájemci o odvoz železného odpadu se mohou přihlásit do pátku 12. 5. 2017
u V. Kratochvíla (602 853 378) nebo J. Kotěšovce (724 210 288)
Výsledky - duben:
A-mužstvo:
Kožlany – Blatnice 2:1 (1:1)
branky: V. Švamberg, J. Šnajdr ml.
Ledce – Kožlany 1:0 (1:0)
Bezvěrov – Kožlany 4:0 (1:0)
Křelovice – Kožlany 10:2 (5:0)
branky: Kozler, M. Kulhánek ml.
Dorost:
Kožlany – Erpužice 6:4 (2:3)
branky: Kos 2, J. Hromada 2, J. Špaček, R. Vališ ml.
Zruč – Kožlany 10:0 (4:0)
M. Touškov – Kožlany 3:0 (1:0)
Kožlany – Kralovice 0:5 (0:1)
Žáci:
Kryry – Kožlany 2:2 (2:0)
branky: O. Hurt, A. Palšovič
M. Touškov – Kožlany 5:1 (0:0)
branka: Franěk

Kožlany – Kralovice 4:5 (3:4)
branky: Němec 2, J. Souček, Franěk
Mladší přípravka:
Dolní Bělá – Kožlany 1:7 (1:4)
branky: M. Koura 5, V. Koura, David Konopásek
Kralovice – Kožlany 6:8 (2:4)
branky: M. Koura 2, D. Špaček 2, Kašpar 2, V. Koura,
T. Lehner
Kožlany – Mladotice 3:6 (1:3)
branky: Šot 3, Martin Beneš
Starší přípravka:
Dolní Bělá – Kožlany 6:8 (4:2)
branky: Mudra 3, Segeč 2, M. Berbr 2, Š. Pícl
Kralovice – Kožlany 13:3 (8:1)
branky: M. Berbr, V. Hromada, V. Babuška
Kožlany – Mladotice 4:17 (3:6)
branky: Segeč 2, M. Berbr, Mudra

Program - květen:
A-mužstvo (sobota):
6. 5. Kožlany – D. Bělá
13. 5. Nečtiny - Kožlany
20. 5. Kožlany - Zbůch
27. 5. Líně - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00

Stará garda (pátek):
5. 5. Kožlany - Plasy
12. 5. Druztová - Kožlany
19. 5. Třemošná - Kožlany
26. 5. Kožlany - Zruč B

Dorost (neděle):
7. 5. Kožlany - Stod
14. 5. Zbůch - Kožlany
21. 5. Kožlany - Žihle
27. 5. Hadačka - Kožlany

11:00
10:00
11:00
10:00 (SO)

Žáci (sobota):
6. 5. Kožlany – D. Bělá
20. 5. Kožlany - Líně
27. 5. Mladotice - Kožlany

14:30
14:30
14:30

Přípravky (pátek):
1. 5. Manětín - Kožlany
17:00 (PO)
5. 5. Kožlany - Plasy
17:00
10. 5. Kožlany - Trnová/Dobříč 17:00 (ST)
12. 5. Hadačka - Kožlany
17:00
17. 5. Kožlany - H. Bříza
17:00 (ST)
19. 5. Kožlany - Žihle
17:00

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

DBaK

www.kozlany.cz
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Do konce basketbalové sezóny
našim týmům zbývá sehrát již
pouze Národní finále kategorie U12
(Hradec Králové 29.4.-1.5.) a Mistrovství České republiky kategorie
U13 (Litoměřice 5.-7.5.). Takže je
čas na bilancování. Byly nebo nebyly cíle splněny a byla nebo nebyla sezóna 2016/17 pro klub úspěšná? Posuďte sami.
Kategorie U19 – juniorky si na
začátku daly cíl postoupit do finálové skupiny. I přes zranění několika hráček se cíl podařilo splnit postup
ze
základní
skupiny
z druhého místa odpovídá dlouhodobému postavení tohoto družstva
na basketbalové mapě ČR. Sen
v možnosti
vybojovat
možnost
kvalifikace o extraligu pro ročník
1999 se již vyplnit nepodařilo, ale
4. místo ve finálové skupině
s bilanci 10 - 4 - 6 a skóre
635:755 lze považovat za úspěch.
Poslední ligový zápas na Nuslích
byl pro hráčky ročníku 1998 také
posledním
zápasem
v mládežnických
kategoriích
v projektu DBaK. Již teď jsme domluveni na jejich pokračování
v druholigovém družstvu žen, které, věřme, bude již následující ročník hrát pod hlavičkou DBaK a celý „projekt DBaK“ tak dojde svého
vyvrcholení. Slečnám přejeme vše
nejlepší v jejich dalším sportovním
i studijním životě.
Ani kadetkám (U17) se nevyhnula zranění. Cílem bylo poklidné
udržení ligové soutěže, což se podařilo a skoro do konce základní
části hrála děvčata o účast ve finálové skupině. Ta jim nakonec, díky
těsným porážkám s týmem Kladna,
o
jediný
bod
unikla.
V následující nadstavbě (pojmenované drasticky play-out) potvrdilo
družstvo výsledky ze základní části
a tuto fázi soutěže i přes drobná
klopýtnutí s týmy Klatov a Litoměřic jasně ovládlo a s náskokem tří
bodů se umístilo na prvním místě.
Starší žákyně (U15), které si nedokázaly v jarní kvalifikaci vybojovat účast v první fázi žákovské ligy,
nastupovaly
pouze
v nadregionální soutěži, která od
loňské sezóny nahrazuje oblastní a
krajské přebory. Tyto přebory bohužel nejsou oblastní výbory již ve
většině oblastí schopni zorganizovat, neboť počet týmů mimo Prahu, Střední Čechy a Jižní Moravu je
pro samostatné soutěže nedostačující. Cílem družstva bylo využít

www.kozlany.cz

druhé šance a postoupit do druhé
fáze žákovské ligy jako vítěz jedné
ze skupin nadregionální soutěže.
Hráčky se této šance chopily a využily ji. Druhá část sezóny se již
odehrávala
v kvalitativně
vyšší
soutěži a ani zde se tým neztratil a
jeho celkové 4. místo je příjemným překvapením.
Mladším žákyním (U14) byly na
začátku sezóny nastoleny dva cíle.
Postup do extraligy a v ní si umístěním do 7. místa zajistit žákovskou ligu U15 pro následující sezónu. Jelikož je soutěž U14 soutěží
otevřenou tak první část ligy hrají
všechna přihlášená družstva. Letos
to bylo celkem 41 týmů v šesti
skupinách, která se prala o 16 míst
v extraligové soutěži. Postupový
klíč byl jasný – extraligu si vybojují
první dva z každé skupiny a do počtu 16 je doplní další 4 týmy
s nejlepší bilanci ze třetích míst. Po
rozlosování jsme si řekli, že postup
je v našich silách. Sice to bude
těžké, ale podařit se to může. Na
jasně první Chomutov s výrazně
fyzicky vyspělejšími hráčkami jsme
neměli, ale zápasy s tímto družstvem ukázaly jistý potenciál
v týmu. Ten se nám bohužel nepodařilo využít v zápasech s BK Strakonice, i když hlavně domácí zápas
byl těsný. Takže 3. místo a zjišťování situace v dalších skupinách.
Musíme říct, že štěstí nám tentokráte přálo a černý Petr nakonec
zůstal týmům USK a Mladé Boleslavy ve skupině B a C a my jsme
šli z 16. pozice do extraligy. Tam
to byl úplně jiný basketbal. Ihned
v prvním dvojkole si na nás smlsly
týmy Slovanky a Jičína. Prostě to
byl fičák. Avšak již v následujícím
zápase porážíme nám známý tým
Strakonic a až překvapivě jasně i
Pehřimov. Druhý cíl se přiblížil. Počty nám ve druhé půli sice trošku
nabourala porážka Strakonic od
Pelhřimova, která před nás stanovila
jasný
úkol
–
výhra
v Pelhřimově nás pošle přímo do
ŽL U15 sezóny 2017/18. A úkol se
podařilo splnit. Sice se vítězství asi
pod tlakem nutnosti výhry rodilo
těžce, ale basket se hraje 40 minut
a my v zápase ovládly ty závěrečné a tím i celé utkání. Takže i
druhý cíl byl splněn.
Základní části soutěží minižactva
hrajeme v projektu DBaK Kožlany
a Plzeň samostatně a společná
družstva stavíme až na kvalifikace.
Letos jsme jako „sekce K-K“ obsa-

dili kategorie U13 a U12 smíšenými týmy a myslím, že oba týmy se
v soutěži neztratily.
Starší mini (U13) se po celou sezónu zlepšovaly. V první polovině
si na nás smlsly jak týmy K. Varů
tak partnerské Plzeňské sekce
DBaK a z vyrovnaných zápasů
v Rokycanech jsme si přivezli bilanci 1:1. Za mne osobně spokojenost, zvláště když byla většina týmu výrazně mladší než U13. Druhá
polovina ale byla úplně jiné kafe.
Ihned na začátku doma v prvním
zápase porážíme lídra soutěže
z Karlových Varů (druhý zápas sice
prohráváme, ale těsně o 3 body),
takže super. A pak až do konce
soutěže již nepoznáme porážku a
soutěž končíme na krásném a zaslouženém 2. místě. V to na začátku nevěřil asi nikdo.
Skoro stejná slova lze napsat i o
mladších mini (U12). Všichni
v průběhu sezóny dokázali ve
svých zápasech prodat cenné zkušenosti z U13 a i přes těsné prohry, které byli spíše než dílem hráčů na hřišti dílem trenérů, kteří
chtěli, aby si na hřišti odkroutili
své minuty úplně všichni i přes
„nebezpečí“ prohry. Tyto prohry
jsou vkladem do budoucnosti, dětí
máme dost a musí všichni hrát.
V těchto kategoriích to není o výhře nebo prohře, ale o tom, zda
dokážeme na hřišti prodat to, co
jsme v tréninku natrénovali a to,
co po nás trenéři chtějí. Za nás
trenéry děkuji rodičům, že tuto naší filozofii akceptují a i přes ty trenéry způsobené prohry nejen své
ratolesti, ale celé naše týmy podporují. Věřte, není to v jiných klubech pravidlem a trenérům se pak
s dětmi velice těžko pracuje. Jak
sami ve výčtu letošní sezóny vidíte
i nám jde o výhry, ale opravdu ne
v základní části oblastních přeborů
mini – tady je prostor pro hraní
úplně všech. Takže ještě jednou
děkujeme.
Po základních částech přeborů
mini následují kvalifikace o MČR a
NF jednotlivých kategorií. Tam již
nastupujeme ve společných družstvech DBaK a zde již jde i o ty
výhry. Vždyť odměnou za výhru je
postup mezi nejlepší týmy republiky a i letos se nám několik postupů
podařilo, ale to již víte ze začátku
tohoto článku. O tom, jak se jim
na těchto vrcholných akcích dařilo,
Vám řekneme v dalším zpravodaji.
J. Buňka
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Pochod údolím Javornice
se uskuteční
8. května 2017
Sraz před kožlanskou knihovnou v 9:00 hodin.
S sebou si vezměte uzeninu na opečení, vhodnou obuv
do přírody a dobrou náladu.
Trasa je dlouhá asi 15 km. Zpestření na vás čeká
v podobě brodů.
Zpáteční cesta je zajištěna autobusem až do Kralovic.
Dopravné 20,- Kč za osobu.
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá.

UPOZORNĚNÍ
UŽIVATELŮM TĚLOCVIČNY ZŠ KOŽLANY
vedení školy oznamuje všem cvičitelům a složkám,
že z důvodu rekonstrukce osvětlení a palubovky
bude tělocvična
od úterý 2. 5. 2017 do cca 4. 6. 2017

UZAVŘENA

Běžný provoz bude obnoven po ukončení rekonstrukce.
Děkujeme za pochopení

Dovolujeme si Vás pozvat na houslový koncert

Tanec divokých včel
housle: Alexander Shonert, klavír: Natalia Shonert

6. června 2017 od 18 hod.
Kaple Sv. Jana Křtitele Hodyně

Anketa
Anketní otázka na květen:

V dubnu jsme se ptali na Váš názor na zavedení
letního času
Výsledky ankety za duben:

Třídíte odpad?

Nová anketa byla spuštěna 1. 5. 2017
(stav k 29. 4. 10:00)

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.
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