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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Poslední měsíc roku 2017 jsme
nejdříve museli uklízet spadané listí a v druhé polovině na nás čekala
první sněhová nadílka. Mezitím
jsme ještě
stihli
provést drobné
opravy na
místních
komunikacích
v Kožlanech
a také uklízet větve a
dříví při kácení nebezpečných
stromů u muzea. Pro informaci veřejnosti chci ještě avizovat, že postupně dojde ke kácení čtyř kaštanů u muzea a jednoho v Pražské
ulici u odbočky k čističce odpadních vod. Dále máme naplánováno
kácení a průřez stromů ve Dřevci.
Vše se uskuteční v období vegetačního klidu.

Většinou se jedná o nebezpečné
a nemocné stromy, které nemají
dle vyjádření odborného posudku

perspektivu. Za tyto stromy bude
provedena
náhradní
výsadba.
Např. u muzea vznikne malá lipová
alej. Bude se jednat o stromy nízkého vzrůstu. Náhradní výsadba
bude provedena i na jiných místech, než byly stromy poraženy.
Chceme tak zamezit husté a nevhodné výsadbě, která by přinášela v budoucnu více problémů než
užitku.

V prosinci jsme podali žádosti o
dvě dotace na lesy a uvidíme, jak
budeme úspěšní. Začali jsme pracovat na projektu na připojení nového vrtu. Je třeba se připravit a
eventuálně využít nějaký dotační
titul na realizaci tohoto projektu.
Začalo také odečítání vodoměrů,
abychom mohli včas začít vyúčtovávat vodné a stočné. Protože 12.
ledna 2018 se budou konat prezidentské volby, je třeba se pořádně
připravit na jejich hladký průběh.
První zasedání okrskové volební
komise se uskutečnilo již 20. prosince minulého roku.
Uskutečnilo se také zasedání zastupitelstva města Kožlany, které
mimo jiné také schválilo rozpočet

na rok 2018, kde největší investiční akcí bude vybudování místních
komunikací Větrná, Polní a Luční
ulice. Kromě asfaltového povrchu
to bude také výstavba chodníků a
veřejného osvětlení. O dalších rozhodnutích zastupitelstva se dočtete
na jiném místě našeho zpravodaje.
Konec roku s sebou přináší řadu
akcí. Jmenuji například setkání důchodců, mikulášská zábava a dětský
Mikuláš
v sokolovně.
V knihovně byla vánoční výstava a
v kostele v Kožlanech dětské vánoční zpívání. Vánoční zpívání bylo
i u kapličky ve Dřevci. Je vidět, že
společenský
a
kulturní
život
v Kožlanech i v našich obcích je
velmi bohatý.
Rok 2017 byl podle mého názoru
pro nás úspěšný. Podařilo se nám
investovat do vylepšení budov
v majetku města. Tyto investice
nám přinesou v budoucnu úsporu
hlavně v energiích.
Připravili jsme řadu projektů a také
administrativně jejich budoucí realizaci. V minulém roce jsme byli
úspěšní i v získávání dotací. Doufám, že v roce 2018 na tyto úspěchy navážeme a to, co se nám
udělat zatím nepodařilo, stihneme
realizovat co nejdříve. Prosíme jen
o trochu trpělivosti. Ne všechno
jde hned a také to něco stojí.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 04. 12. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 141/17 - program 16. zasedání rady města; č. 142/17 - termín
a program 14. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 143/17 www.kozlany.cz

8. rozpočtové opatření pro rok
2017; č. 148/17 - investiční priority Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany,
pro potřeby Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání SO ORP Kralovice, které jsou součástí Strategického rámce MAP; č. 150/17 - poskytnutí finančního daru Ing. Václavu Dubskému za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro
město mimo výkon funkce; č.

151/17 - smlouvu č. IZ-120000251/VB/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4150/2, 4913, 4923,
4269/3 vše k.ú. Kožlany uzavíranou se společností ČEZ Distribuce,
a.s. a nemá ke stavbě připomínek.
Rada souhlasí:
č. 144/17 - s připojením pozemku
p.č. 3656/4 v k.ú. Kožlany na voKožlanský zpravodaj 1 /2018
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dovodní řad a kanalizační stoku
z důvodu stavby rodinného domu,
a to prostřednictvím již zhotovených přípojek; č. 145/17 - se
stavbou plotu na pozemku p.č.
3623/105 k.ú. Kožlany a nemá ke
stavbě připomínek; č. 147/17 s napojením pozemku p.č. 3671/3
v k.ú. Kožlany na vodovodní řad a
kanalizační stoku z důvodu stavby
rodinného domu a požaduje předložení bližší specifikace plánovaného napojení.

Rada jmenuje:
č. 149/17 - pana Radovana Kratochvíla a paní Mgr. Alenu Štruncovou do funkce členů školské rady Základní školy a Mateřské školy
dr. Eduarda Beneše Kožlany na
období 2018 – 2020.
Rada odkládá:
č. 146/17 - projednání žádosti o
směnu a odkup pozemku p.č. 1019
v k.ú. Buček z důvodu nutnosti
místního šetření.

Pozn.:
Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení 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.

Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 29. 12. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
č. 152/17 - program 17. zasedání rady města; č. 153/17 - 10. rozpočtové opatření 2017.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 14. zasedání
konaném dne 13. 12. 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, zprávu o činnosti rady diskusní příspěvky členů
zastupitelstva, zprávu o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 191/17 - ověřovateli zápisu
Ing. Václava Dubského a Hanu
Tupou, návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Vladimír Kulhánek, Miroslav
Fišar.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 192/17 - program 14. zasedání zastupitelstva; č. 193/17 - navýšení neinvestičního příspěvku
zřizovatele na rok 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu
dr.E.Beneše Kožlany o 100.000,Kč, od roku 2018 včetně a každý
následující rok o 200.000,- Kč; č.
194/17 - prodej pozemku p.č.
695/6 k.ú. Buček o výměře 27 m2
panu A.F. za cenu 30 Kč/m2; č.
195/17
dodatek
č.
1
k veřejnoprávní smlouvě o poskyt-

nutí návratné finanční výpomoci
pro MAS Světovina, kterým se
prodlužuje doba splatnosti do
30.06.2018; č. 196/17 - smlouvu
o dílo na zpracování projektové
dokumentace ve stupni pro stavební povolení na protipovodňová
opatření v k.ú. Hodyně s Ing. Milanem Jíchou, IČ 44648146 za cenu
134.000,- Kč bez DPH; č. 197/17
- nákup pozemků p.č. 3362/14 o
výměře 407 m2, p.č. 3362/25 o
výměře 21 m2, p.č. 3405/10 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Kožlany za
cenu 20,-Kč/m2; č. 199/17 změnu rozpočtu města na rok
2017 - 9. rozpočtové opatření; č.
201/17 - rozpočet města na rok
2018 jako schodkový s celkovými
příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši
26237,28 tis. Kč, výdaji třídy č. 5
a 6 ve výši 30735,22 tis. Kč a financováním třídy 8 ve výši
4497,94 tis. Kč, schodek bude hrazen z finančních prostředků minulých let a smluvně zabezpečeným
úvěrem; č. 202/17 - rozpočtový

Informace pro občany
Poplatky 2018
Úhradu poplatků na rok 2018 je možné provést
hotově do pokladny MÚ v úřední dny
od pondělí 8. ledna 2018
(pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2018
Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních
poplatcích, část II - Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce 2017).
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2018
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
www.kozlany.cz

výhled města
2019-2020.

Kožlany

na

rok

Zastupitelstvo pověřuje:
č.
200/17
radu
města
k projednání a rozhodnutí o závěrečném
rozpočtovém
opatření
vzniklém v období od 13.12.2017
do 31.12.2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 198/17 - dodatek č. 12 ke
smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství
týkající
se
zvýšení
cen
od
01.01.2018 za svoz a likvidaci odpadu.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení 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.

pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše
ceny známky, o kterou by měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně
MÚ do konce února 2018, po tomto datu budou
rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu
budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2018
zůstává ve výši 96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v
pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do
konce ledna 2018. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.
Kožlanský zpravodaj 1 /2018
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VOLBA prezidenta České republiky 2018
Oznámení o době a místě konání volby
Starosta města Kožlany dle § 34 odst. 1 písm. a) a dle § 39 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), informuje o době a místě konání volby a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku určuje počet prostorů určených k úpravě hlasovacích lístků:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek
v sobotu

12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Počet prostor určených k úpravě hlasovacích lístků: 2
3. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
zasedací místnost Městského muzea v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče s trvalým pobytem v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky)
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o
plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem
městě, které se bude konat dne:
Bližší info na: http://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html
16.01.2018 (07:30 - 15:30)
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb.,
plánovaná odstávka č. 110060575678
v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsoKožlany:
bem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických
102, 134, 227, 234, 237, 238, 244, 245, 246, 266,
komunikací.
267, 270, 271, 274, 285, 287, 288, 297, 299, 303,
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze
311, 322, 35, 36, 40, 41, 417, 42, 43, 431, 44, 45,
v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spo46, 47, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70,
jených se zajištěním bezpečného a spolehlivého pro71, 72, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
vozu distribuční sítě.
92, 93, 94, 95, 96, 97
Dr. E. Beneše: 458
Pražská: 73, 79, 82

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám akce školy na konci roku loňského.

Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše
směřuje k Vánocům. I když se
před zimními prázdninami často
www.kozlany.cz

zkouší a píší se písemky, škola už
pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší
kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
pátečního dopoledne.
Ve středu 6. 12. se žáci čtvrté a
páté třídy zúčastnili environmentálního programu v nově vybudovaném středisku v Krsech. Toto
středisko vybudoval pan Houda
(otec známé miss) a je zaměřeno
na ekoaktivity a ochranu přírody.
Program byl velice pěkný a středisko, které zahajuje svou činnost,
bude do budoucna vhodným doplňkem výuky.
O týden později 11. a 12. prosince se děti z prvního stupně rozjely do Plzně, kde se v rámci pro-

gramu Depo 2015 – „Jak se točí
peníze“ učily poznávat hodnotu
naší měny. Na několika stanovištích si mohly vyzkoušet, že vlastně
tak dobře s penězi ještě hospodařit
neumějí. Hlavně nákupy dělaly
těm menším problémy a často se
dostávaly do záporných hodnot.
Dětem se program líbil a vyzkoušely si, že hospodařit s penězi není
vůbec jednoduché. Na obě tyto akce jsme získali finanční dotaci a za
jejich organizaci je potřeba poděkovat hlavně Mgr. Daně Berbrové,
která se prevencí na škole zabývá.
Poslední dva dny před zimními
prázdninami jsme pojali již tradičně netradičně. Ve čtvrtek děti ZŠ
navštívily kino v Kralovicích. Český
film „Lichožrouti“ se líbil malým i
těm větším. Náklady na kino a autobusovou dopravu jsme zaplatili
Kožlanský zpravodaj 1 /2018
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z příspěvku, který získala škola
prodejem perníčků a vánočních
doplňků při jarmarku na konci listopadu. Poplatek 50,- Kč, který děti platily za kino, byl vlastně na páteční představení pana Vaidiše –
kouzelníka, který k nám do školy
zavítal již potřetí.

A protože jsme chtěli děti překvapit, museli jsme účel poplatku
změnit… Padesátiminutové představení plné kouzel a iluzí se líbilo
všem přítomným. Potom už si každá třída společně s třídními učiteli
zorganizovala
svojí
besídku
s nadílkou dárků. Ta proběhla i ve
školní družině, kde děti našly pod
stromečkem nové hry, puzzle, stavebnice nebo třeba hlavolamy.
Ve čtvrtečních odpoledních hodinách 21. prosince se děti pod ve-

dením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastnily již tradičního zpívání
v kožlanském kostele. Všem, kteří
svým hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené výkony.

Další poděkování patří firmě V+L
Kulhánkovi, která nám na konci
roku dodala dřevo, které bude žáky zpracováno na různé výrobky
ve školních dílnách. Ještě jednou –
děkujeme.
Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok
2018. Zimní počasí si dává na čas
a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Když vše dobře dopadne, budeme rozjíždět projekt,
kde bychom z evropských peněz
upravili zahradu MŠ i okolí školy
základní.

Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Ve středu na konci ledna dostanou žáci vysvědčení a
v pátek 2. února mají pololetní
prázdniny. Žáky sedmého ročníku
doplněné o zájemce z vyšších tříd
čeká již od 11. února lyžařský kurz
v Telnici. Kurz je součástí našeho
školního vzdělávacího programu.
Žáci odjíždějí týden po vydání pololetních výpisů z vysvědčení a na
jejich kurz navazují jarní prázdniny, které letos pro náš okres začínají 19. února. Jarní prázdniny se
netýkají dětí navštěvujících mateřskou školu, která je během nich
v provozu. Během února také dříve
probíhal zápis k povinné školní docházce. Ten je podle nové vyhlášky už druhým rokem přesunut až
na duben.
Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a mnoho
dalších odkazů a aktualit. Přeji
všem klidný a pohodový rok 2018.
Mgr. Jaroslav Švarc

Prosincový školní sport
Jak jsem napsal v posledním
zpravodaji, na prvním stupni nám
rostou další šikovní hráči florbalu,
se potvrdilo v pátek 1. prosince.

Český florbalový svaz uspořádal
turnaj ČEPS CUP pro žáky I. stupně ZŠ. Je to jediná možnost jak
poměřit síly s ostatními malými
hráči ze škol okresu Plzeň-sever.
Do turnaje se přihlásily týmy ze ZŠ
Ledce a ZŠ Manětín a naše škola,
dost málo na celý okres! Klání se
uskutečnilo v hale Slavie VŠ v Plzni
a hrálo se dvoukolově každý
s každým. Tři výhry a jedna těsná

prohra nás vynesla na první místo
a tedy i možnost reprezentovat
náš okres v kraji. Předpokládám,
že kraj se bude hrát v lednu. Náš
tým tvořili: brankář Martin Beneš,
Matěj Šmirous, Matěj Berbr, Michal
Šot, Daniel Konopásek, Olda Mudra, Vašek Babuška a Jára Švarc.
Bylo vidět, že se kluci už něco naučili z florbalových dovedností a
tato hra je baví. Měli jsme všichni
velkou radost a chtěl bych klukům
moc poděkovat za skvělou reprezentaci školy a města. Musím poděkovat také Sašovi Novákovi,
hráči a trenérovi FBC Hippos Kožlany, který byl s námi jako druhý
řidič a trenér. Usoudil, že florbal
v Kožlanech má šikovné hráče a
hlavně budoucnost, myslím si to
také.
V úterý 5. 12. naše škola s DBK
pořádala okres v basketbalu starších žákyň. Jako vždy se přihlásily
tradiční školy: Kralovice, Žihle,
gym. Plasy a my. Vzhledem
k tomu, že naši deváťáci chodili po
školce a škole jako čerti, andělé a
Mikuláš, nemohli jsme počítat

s dívkami z devítky. Náš tým tedy
tvořily žákyně z 6. - 8. třídy,
z nichž pouze Lucka Švarcová se
basketu skutečně věnuje. Také
tomu odpovídala předvedená hra.
Vyhráli jsme pouze s gym. Plasy a
od Kralovic a Žihle jsme dostali nařezáno. Přesto to stačilo na třetí
místo v okrese Plzeň-sever, neuvěřitelné, co hrají při TV na ostatních
školách? Je určitě dobře, že se naše holky turnaje zúčastnily, neboť
na jaře mohou skoro všechny hrát
za 6. - 7. ročník a proti svým vrstevnicím se jim povede určitě lépe.

Mgr. Jaroslav Berbr

PF 2018
www.kozlany.cz
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Exkurze školy
Dne 6. 12. 2017 navštívili žáci 4.
a 5. třídy Environmentální středisko Krsy.

Toto vzdělávací centrum zaměřené na přírodu prezentuje na Plzeňsku alternativní zdroje energie,
mapuje vznik života na Zemi a
propaguje zdravý životní styl. Žáci
byli rozděleni do skupin a pod vedením zkušených lektorů se seznamovali se životem rostlin a živočichů, vesmírem, vývojem člověka i stavbou lidského těla. Měli
možnost podívat se na preparáty v
mikroskopech, nebo si například
rozložit model lidského těla na

rentgenových snímcích. Velice se
nám líbil model Sluneční soustavy
získaný z Ameriky a mezi nejzajímavější exponáty určitě patřil interaktivní pískový model, na kterém děti mohly sledovat např. aktivitu sopky, proudění vzduchu či
vrstevnice.
Vítaným zpestřením
byla určitě možnost vyzkoušet si
některé části ochranného oblečení
vojáků České armády a ukázka
první pomoci na figuríně. Na cestovné a vstupné se nám podařilo
čerpat finanční prostředky z dotací
Plzeňského kraje, proto měli žáci
tuto zajímavou akci zcela zdarma.
Ve dnech 11. 12. a 12. 12. navštívili žáci 2. - 5. třídy zajímavou
interaktivní expozici Jak se točí
peníze v plzeňském DEPO 2015.
Děti se zde seznámily hravou a zábavnou formou se základními
pojmy ze světa financí a také si
zde vyzkoušely např. tisk peněz
nebo rýžování zlata. Před vstupem
do expozice každý získal spořící
kartu s počátečním kapitálem 10
Kč, na kterou mohl na různých
stanovištích za splněné úkoly a
kvízové otázky peníze vydělávat,
ale
také
z ní
peníze
utratit
v obchodě
či
za
návštěvu
v Luxusu. Tyto virtuální peníze
jsme mohli samozřejmě uspořit
anebo
je
vhodně
investovat.

V průběhu
hry
mohl
každý
z vydělaných peněz přispět finančním darem společnosti Podané
tlapky a pomoci tak vybudovat výběh pro asistenční psy. Na konci
hry získal každý výpis z účtu, aby
se mohl podívat, jak se svými penězi hospodařil. Také na tuto akci
se nám podařilo využít finanční dotaci na dopravu. Obě navštívené
akce se nám moc líbily a můžeme
Vám jejich návštěvu vřele doporučit.

Mgr. Dana Berbrová

SPOLKY
Rok 2018 – přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, lásku a úspěch ve všem,
co dobrého život přináší.
To Vám přejí
Kožlanské šikulky

Vánoční posezení
Dne 7. prosince 2017 se jako třetí akce v tomto roce
pořádaná Klubem důchodců v Kožlanech uskutečnilo
setkání důchodců v sále u Vožehova rybníka. Zahájení provedl předseda pan Jaroslav Kovařík, přivítal
přítomné a seznámil je s aktivitami v roce 2017. Byla to v červnu návštěva zámku Orlík a hradu Zvíkov s
plavbou po Vltavě. Další zájezd v září se uskutečnil
návštěvou zámku Nelahozeves a Mělníka. V prosinci
jsme se rozloučili s členkou výboru paní Blankou Langovou, která z důvodu změny trvalého bydliště již ve
výboru dále pracovat nebude. Velké poděkování za její obětavou činnost, kterou po leta pro důchodce vyvíjela. Její místo nahradí paní Marie Kulhánková ze
Dřevce.

Výborné pohoštění, dobrá nálada umocněna hudbou
paní Valerie Janečkové a Jaroslava Barbořáka, to vše
zpříjemnilo toto 4 hodinové odpolední setkání. Někteří
si zatančili, jiní pohovořili, zazpívali nebo jen naslouchali.
Poděkování za vydařený večer patří panu Vilému Langovi, který dojednal hudbu a místo setkání, dále panu
Vavřičkovi, který zajistil dopravu zúčastněných, panu
správci rekreačního zařízení, který zajistil občerstvení,
a
hlavně
všem,
kteří
se
zúčastnili.
Na rok 2018 se budeme těšit, že se sejdeme na první
akci v květnu. V plánu je návštěva Děčína a cesta
lodí do Hřenska.
Iva Vorlíková

Citát měsíce
„Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: "Lidé. Protože obětují zdraví, aby
vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že
si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."“
Dalajláma - tibetský duchovní vůdce
www.kozlany.cz
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Anketa
Anketní otázka na leden:

Výsledky ankety za prosinec:

Souhlasíte se zavedením možnosti platby
vodného, poplatků atd. v pokladně Městského
úřadu pomocí platební karty?

(stav k 31. 12. 24:00)
Nová anketa byla spuštěna 2. 1. 2018

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
řad 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

Kožlanský zpravodaj 1 /2018
strana - 6 -

