DUBEN 2019

Z RADNICE ...
MASOPUST
Jednou s tradičních akcí roku bývá masopust. Je to
tradice, kterou naši občané dodržují každý rok. Jsme
jedni z mála, kteří se obléknou za masky a jdou do
průvodu ve správný den, a to v masopustní úterý.
Máme také jako jediní z okolí medvědy zabalené do
namáčené hrachoviny. Za to patří všem obrovský dík,
hlavně panu Z. Píclovi, který už zařizoval svůj 33. masopust. Jsem rád, že rok od roku se účast masek postupně zvedá. Na příští rok jsme dostali nabídku účasti TV NOVA, tak uvidíme, možná budeme v televizi.

zástupci firmy Marius- Pedersen, paní Černá a pan
Slavík,
kteří
nás
zasvětily
do
problematiky
s odpadovým
hospodářstvím.
Veškeré
výsledky
z jednání se dozvíte na další straně zpravodaje.

Míčový desetiboj
Další větší sportovní akcí byl míčový desetiboj organizovaný místním volejbalovým oddílem. Zde mohou
všichni zúčastnění dokázat své sportovní dovednosti.
Podle výsledků můžete zjistit, kdo jak je šikovný.
Chtěl bych volejbalistům moc poděkovat za uspořádání této akce a věřím, že budou dále pokračovat.

Ulice Polní, Luční a Větrná
Začátkem března se rozjely dokončovací práce. Dodělávají se chodníky a vjezdy. Bude se též upravovat
prostor u hasičské zbrojnice a okolí. Do konce dubna
by mělo být snad vše hotové.

Buček

EKO-KOM
Tento měsíc proběhla na Městském úřadě kontrola
kvůli třídění odpadu. Naše město již řadu let spolupracuje s firmou EKOKOM, která zajišťuje zpětný odběr
tříděného odpadu a jeho zpětné využití a recyklaci.
Nejen že je povinností komodity, jako je papír, plast,
nápojový karton, sklo apod., likvidovat, ale pokud se
dobře vytřídí a odevzdají, vrací se prostřednictvím této firmy alespoň částečně finanční prostředky, které
zaplatíme za svoz těchto odpadů. Jednoduše – pokud
do kontejnerů na tříděný odpad vhodíme to, co tam
patří, svozová služba odevzdá vytříděný odpad firmě
EKOKOM a do městského rozpočtu se vrací suma určená za množství. Ale je to o nás všech. Pokud pro
nás bude třídění samozřejmostí, bude méně práce
s úklidem kolem kontejnerů a více peněz do rozpočtu.
Kontrola proběhla v naprostém pořádku a za to děkuji
paní L. Plačkové, která má veškeré věci ohledně odpadu na starosti.

Zastupitelstvo
V měsíci březnu proběhlo letošní první zasedání zastupitelstva. S veškerými body jednání jste byli seznámeni v předchozím díle zpravodaje. Navštívili nás

Naším prvním úkolem bylo vyřešit problém
s odtokem místní kanalizace. Koryto strouhy bylo
dosti zanešené bahnem a tím pádem se hladina vody
zvedala a zatékala do sklepa místního občana. Po vybagrování se odtok výrazně zvýšil a doufáme, že sklep
bude po několika letech opět suchý. Místní spolek
dobrovolných hasičů se rozhodl vybudovat u kulturního domu pergolu. Naším úkolem je zajistit materiál a
zbytek si už dodělají sami. Přeji hodně pracovních
úspěchů.

Hodyně
V zimním období je ideální čas na „údržbu“ zeleně.
Zde jsme museli zakročit razantněji. Podle fotek vidíte, že staré stromy (lípy) jsou značně shnilé a tím pádem dost nebezpečné. Každopádně veškeré poražené
stromy nahradíme novými.
Jaroslav Koura, místostarosta

Pozvánka
Městské muzeum
Vás srdečně zve
na přednášku Jiřího Fáka „Povídání o Javornici“
25. dubna 2019 od 17 hodin
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 11. 3. 2019
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 39/19 - program 4. zasedání
rady města; č. 40/19 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí
dotace ve výši 30 000,- Kč na zajištění činnosti DBK Kožlany – Kralovice v roce 2019; č. 41/19 - poskytnutí finančního daru v částce
10 000,- Kč na zajištění činnosti
spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská
skupina Deliba Kožlany v roce
2019; č. 42/19 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20
000,- Kč na činnost Kulturního
spolku Jiřího Radima ze Dřevce v
roce 2019; č. 43/19 - poskytnutí
finančního daru v částce 3 000,Kč na zajištění činnosti Spolku so-

chaře Václava Levého v roce 2019;
č. 44/19 - plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární
ochrany na rok 2019; č. 47/19 schvaluje poskytnutí finančního
daru v částce 2 000 Kč na činnost
spolku Kostitřas, IČ 06298656 v
roce 2019; č. 48/19 - návrh nájemní smlouvy a krátkodobý pronájem nebytového prostoru v objektu Pražská 260, Kožlany od
23.03.2019 do 24.03.2019 panu
Mgr. Janu Kotěšovcovi za celkové
nájemné 726,- Kč.
Rada souhlasí:
č. 45/19 - s vybudováním přípojky
elektrické energie na pozemku p.č.
815/1 v k.ú. Bohy z důvodu připojení rekreačního objektu E30 dle
přiloženého zákresu za podmínky
dodržení postupu dle zákona č.
183/2006 Sb., a zákona č.
289/1995 Sb., předložení geodetického zaměření skutečně provedené stavby, a před záhozem bude

provedena prohlídka stavby na
místě za účasti zástupce města; č.
46/19 - s vybudováním vjezdu a
uložením přípojek elektřiny, plynu,
vodovodu a kanalizace do pozemku p.č. 1887/2 k.ú. Kožlany z důvodu plánované stavby rodinného
domu na pozemku p.č. 1888/1 v
k.ú. Kožlany a zároveň souhlasí s
napojením pozemku p.č. 1888/1
k.ú. Kožlany na městský vodovodní řad a kanalizační stoku; č.
49/19 – s pořádáním sběrových
soutěží Základní školou a Mateřskou školou dr. Eduarda Beneše
Kožlany.
Rada odkládá:
č. 50/19 - projednání žádosti Základní školy a Mateřské školy
dr.Eduarda Beneše Kožlany, o pomoc zřizovatele při řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců,
které vyplývá ze zákona č.
561/2004 SB., § 20, z důvodu doplnění bližší specifikace žádosti.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 2. zasedání konaném dne 13. 3. 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady,
zprávu o stavu lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 34/19 - ověřovateli zápisu Luboše Kulhánka, Danielu Sivákovou,
návrhovou komisi ve složení předseda Jaroslav Koura, členové
Pavel Fanta, Aleš Hofman.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 35/19 – doplněný program 2.
zasedání zastupitelstva,
č. 36/19 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města ve výši 78 760,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2019,
č. 37/19 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města ve výši 130.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Kožlany na zajištění sportovní a kulturně odpočinkové činnosti v roce 2019,

č. 38/19 - uzavření smlouvy o dílo
na zhotovení vjezdů v ulici Polní,
Luční, Větrná v Kožlanech s firmou
SWIETELSKY stavební, s.r.o. za
cenu 291 429,39 Kč bez DPH,
č. 41/19 - uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s
názvem „II/229 Kožlany – průtah
(dokončení)“ se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje,
č. 42/19 - změnu rozpočtu města
na rok 2019 - 2. rozpočtové opatření,
č. 43/19 - poskytování příspěvku
na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku pro Luboše Kulhánka od 1.4.2019 ve výši 3 000,Kč / kalendářní rok, na rok 2019 v
poměrné části, a pro Mgr. Jana Kotěšovce od 1.4.2019 ve výši 3
000,- Kč / kalendářní rok, na rok
2019 v poměrné části,
č. 44/19 - poskytování peněžitých
plnění v souvislosti s výkonem
funkce uvolněného zastupitele pro
místostarostu takto:
-příspěvek na stravování formou
nákupu stravenek ve výši 75,71 %

z hodnoty stravenky / den od
1.4.2019
-penzijní připojištění se státním
příspěvkem 400,- Kč/ měsíc od
1.4.2019
-příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních potřeb 1 000,- Kč/ kalendářní rok od
1.4.2019, na rok 2019 v poměrné
části
-příspěvek na rekreaci 5 000,- /
kalendářní rok od 1.4.2019, na rok
2019 v poměrné části
-příspěvek na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku 5
000,- Kč / kalendářní rok od
1.4.2019 v poměrné části na rok
2019.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 39/19 - prodej pozemku p.č.
1890 v k.ú. Dřevec o výměře 846
m2,
č. 40/19 - prodej pozemku p.č.
3993/7 o výměře 661 m2 k.ú. Kožlany, a pozemku p.č. 4294/9 o
výměře 57 m2 k.ú. Kožlany.

Informace pro občany
Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že při květnovém svozu nebezpečného odpadu /o termínu budeme včas informovat/ bude od letošního roku svážen POUZE
NEBEZPEČNÝ ODPAD, objemný odpad NE.
www.kozlany.cz

Objemný odpad mohou odevzdat občané Kožlan,
Dřevce, Hedčan, Hodyně a Bučku a majitelé nemovitostí tamtéž po zaplacení poplatku za odpad pro příslušný kalendářní rok ve sběrném místě v Kožlanech.
A to dle „Provozního řádu sběrného místa odpadů“.
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Vývoz biopopelnic
Dle sdělení firmy Marius Pedersen sdělujeme, že
první svoz bioodpadu v Kožlanech, Dřevci, Hed-

čanech, Hodyni a Bučku bude ve čtvrtek
11.4.2019. Následující vývozy budou probíhat každých 14 dní – čtvrtek lichý týden.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Březen je už za námi a brzy nás
čekají sváteční velikonoční dny.
Děti trochu „odfouknou“, ale potřebují se pořádně nadechnout
před závěrem školního roku. To
bych však předbíhal až moc.
Od začátku března se potýkáme
s neustálou absencí pedagogů. Některé kolegyně dokončují studium,
jezdíme se školit, někoho skolily
virózy, prostě stále suplujeme a už
to začíná být na všech znát. Jen
dětem to asi moc nevadí. Prostě
od září i s ohledem na změny
v rozvrhu nutně potřebujeme přijmout nového kolegu/gyni. Kdyby
někdo z Vás, kdo čtete tyto řádky,
znal nějakého šikovného učitele
především tělocviku, pracovních
činností, informatiky, nebo fyziky,
určitě mu na mě předejte kontakt.
Moc děkuji.
V únoru se školní družina zapojila do projektu Asociace školních
sportovních klubů České republiky,
z. s. s názvem Sportuj ve škole.
Smyslem projektu je přimět děti
k pohybu i během volnějších činností po vyučování. Hodina pohybu
navíc především míčových her se
zatím setkala s velkým ohlasem.
14. března proběhlo ve škole
velké skartační řízení nepotřebných dokumentů. Je potřeba říci,
že se přeplněné regály skříní a
skladů značně vyprázdnily. Některé materiály byly staré i přes sto
let.
Ve škole zůstanou pouze dokumenty s platnou skartační lhůtou,
která je i 45 let, většinou však 5 –

10 let. Ostatní si přebraly pracovnice archivu v Plasích. I kroniky
školy od roku 1911 a školky
z padesátých
let
jsme
dali
k dispozici archivu pro digitalizaci.
Bohužel díky zákonu o ochraně
osobních údajů nebudu moci digitální podobu kronik umístit na
stránky školy. Za mě je to velká
škoda.
V březnu jsme pořídili první interaktivní tabuli do mateřské školky. Doufám, že bude dobře sloužit
a investice za 130 000,- se vyplatí.
Žáci
druhého
stupně
se
v polovině měsíce zúčastnili vzdělávacího pořadu „N. Winton – Síla
lidskosti“. Předpokládám, že i tento
pořad se silným příběhem si budou
děti dlouho pamatovat.
Naši předškoláci v pondělí 25.
března navštívili první třídu, aby
viděli, co je ve škole čeká a jaké
udělali malí školáčkové od září pokroky. 10. dubna chystáme zápis
do první třídy a pevně věřím, že
většina dětí z naší školky nastoupí
právě k nám. Podle zpráv, i
z okolních školek, čekáme, že bude
asi 16 prvňáčků, což je podle mě
pro práci ideální počet. Celkově
bychom mohli na základní škole
atakovat počet 150 žáků, a to je
nejvíce za posledních 10 let. V roce
2011 jich bylo pouze 116. Zápis
dětí do mateřské školy proběhne
14. května.
Děkuji všem rodičům, kteří promluvili do duší a hlavně jídelníčků
svých dětí. Děti opravdu jí o něco
lépe. Nelze však aplikovat vše, co

jsem od některých slyšel. Například jeden tatínek po zjištění, že
jeho dcera odnesla zpět celé kuřecí
stehno, jen suše pronesl:“ …vrátit
a zmlátit…“ Věřím, že doma by to
neudělala.
V březnu se už několik let jezdí
do Plzně na Úřad práce. Žáci
osmého ročníku pod vedením výchovné poradkyně Evy Sixtové se
tam zúčastňují programu nazvaného „Kariéra – kam po škole“. Někteří z nich mají už o své budoucnosti jasno, ty nerozhodnuté mohou takové programy nasměrovat.
A když je nenasměrují, budou alespoň vědět, kde úřad v Plzni sídlí.
Tentokrát se tento výlet za poznáním uskuteční druhého dubna.
A co nás ještě čeká v dubnu?
Před velikonočními prázdninami
měly proběhnout třídní schůzky.
Protože jsme na tento den zajistili
žákům výlet do automobilky v
Mladé Boleslavi, budou třídní
schůzky až po Velikonocích, 24.
dubna. Další den (25. 4.) pro třeťáky a čtvrťáky začíná povinný
kurz plavání. Tento kurz probíhá
v rámci osnov a po dobu 10 týdnů
nahrazuje tělesnou výchovu. Letos
se mi opět podařilo sehnat dotaci
z rozvojového programu na dopravu a děti tak budou doplácet už
jen desítky korun. Pronájem bazénu a instruktory hradí škola.
Na závěr bych chtěl připomenout, že všechny důležité informace najdete na našich stránkách.
Mgr. Jaroslav Švarc

Nicholas Winton: Síla lidskosti
Dne 19. března žáci 5. – 9. třídy
navštívili pořad s názvem Nicholas
Winton: Síla lidskosti, který se
uskutečnil v sále Městského kulturního střediska v Kralovicích. Zde
zhlédli zajímavý, téměř hodinový
dokumentární film a po něm následovala stejně dlouhá beseda
s dramaturgem Zdeňkem Tulisem,
blízkým spolupracovníkem režiséra
filmu M. Mináče. Zdeněk Tulis se
také setkal osobně s Nicholasem
Wintonem.
Žáci se v pořadu seznámili
s osobností N. Wintona, který od
14. března 1939 do 1. září 1939
zachránil z Československa celkem
www.kozlany.cz

669 dětí, převážně židovského původu.
Tyto
děti
odjížděly
z Wilsonova nádraží v Praze a mířily do Anglie, kde N. Winton a jeho
několik spolupracovníků zajišťovali
jejich umístění do adoptivních rodin. Mnohé z nich viděly svou maminku a tatínka právě v Praze naposled, neboť většina rodičů zemřela během 2. světové války
v koncentračních táborech. Také
se naši žáci dozvěděli, že poslední
vlak, v němž bylo 250 (někde uváděno 251) dětí, již z Prahy neodjel.
Vlak byl připraven k odjezdu, děti
ve vlaku, němečtí vojáci ale odjezd
vlaku
zdržovali,
bylo

1. září 1939…, právě vypukla 2.
světová válka. Děti musely z vlaku
vystoupit a podle informací průvodce pořadu, dramaturga Zdeňka
Tulise, žádné z nich nepřežilo. Během 2. světové války působil N.
Winton jako pilot a později ve vojenské administrativě. Ani po válce
nikomu o svém činu neřekl, vše se
stalo věcí náhody. V roce 1988 (po
téměř 50 letech) jeho žena dělala
pořádek na půdě a objevila fotografie a dokumenty zachráněných
dětí, spojila se s historičkou E. Maxwelovou, později s novináři a jednoho dne pozvali N. Wintona do
televizního studia BBC. Tam se nic
Kožlanský zpravodaj 4 / 2019
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netušící N. Winton setkal se „svými“ zachráněnými dětmi. N. Winton byl za své činy povýšen anglickou královnou do šlechtického stavu a získal i naše nejvyšší státní
vyznamenání – Řád T. G. Masaryka, Řád bílého lva. Žáci se o něm
dozvěděli i mnoho jiných informací, např. že měl velmi rád humor,
rád řídil automobil, a dokonce v 98
letech přišel o řidičský průkaz, protože jel „o trošku“ rychleji, staral
se o svou zahradu, pěstoval ovoce

a zeleninu, staral se o domovy seniorů, dožil se 106 let, několikrát
navštívil Prahu.
Co napsat závěrem? Pokud si
naše děti uvědomily, že mají velké
štěstí, neboť žijí v zemi, kde se jich
slovo válka netýká, že žijí se svými
rodiči, se kterými se nemusí vlivem dějinných událostí rozloučit,
měla návštěva pořadu smysl. Možná měla smysl i tehdy, jestliže se v
některých dětských očích objevila
slzička, někdo si zapamatoval

jméno určitého zachráněného dítěte a někdo si dohledával další informace o tomto tématu. Věřme
tedy, že něco ze „síly lidskosti“ se
přeneslo i na nás.
Mgr. K. Růžková
Citát N. Wintona
„Jen jsem viděl,
k čemu se schyluje, a udělal,
co jsem mohl, abych pomohl.“

Mateřská škola - každý jsme jiný
V září jsme přijali do naší mateřské školy chlapce s Downovým
syndromem.
Ocitli
jsme
se
v neznámé situaci, na kterou jsme
z počátku nebyli dostatečně připraveni. Brzy jsme zjistili, že dítě
potřebuje individuální péči, a tak
byla přijata další asistentka pedagoga, která pomáhá učitelce, ale
hlavně chlapci s denními situacemi
v kolektivu dětí. Lidé s Downovým
syndromem jsou výjimeční nejen
svým chromozomem navíc, ale bývají obvykle emocionálně a sociálně nadprůměrně zdatní. Brzy jsme
zjistili i další vlastnosti tohoto postižení, chlapec je velmi přátelský,
dobrosrdečný a těší ho dělat radost, účastnit se veškerého dění
v mateřské škole. V březnu jsme
na upozornění maminky dítěte slavili ve školce Světový den Downova syndromu. Ten se rozběhl na
všech třídách takzvaným ponožkovým dnem. Děti na třídách vyrábě-

ly pro Martínka dárečky, povídaly
si o rozdílnosti lidí a učily se chápat svého kamaráda. Dne 21.
března celá školka ozdobila své
nožky rozdílnými ponožkami. Zapojila se většina dětí, máme radost, pokud rodiče reagují na dění
ve školce a věříme, že si nejen
všechny děti, ale i Martínek, odnesly z tohoto dne pěkný zážitek.
Snad se tak všichni postupně naučíme toleranci k odlišnosti. Ano,
výchova
a
učení
dítěte
s Downovým syndromem je náročnější a vyžaduje trpělivost, čas a
specifický přístup. O to větší uspokojení máme i z malých pokroků.
Děti svého kamaráda mezi sebe
přijaly bez výhrad a naopak se mu
někteří více věnují.
K významnému zkvalitnění výchovné práce byla tento měsíc zakoupena interaktivní multifunkční
tabule Multiboard, která určitě
obohatí a zmodernizuje výuku

v mateřské škole. O jejím využití
jsme uvažovali již několik let, pro
finanční náročnost byla pořízena až
letos. Tabule obsahuje počítač
s jeho plným využitím, výukové
programy pro předškolní děti, tiskárnu. Široké využití nadchlo
všechny učitelky. Děti mohou pracovat jak ve skupinách tak samostatně, tabule má i široké logopedické využití. Manipulace je velmi
snadná díky pojízdnému stojanu,
jsme velmi rády, že můžeme mít
tuto interaktivní pomůcku.
Čekání na jaro nám i tento měsíc
zpříjemnilo divadelní představení
ve školce. Se slepičí pohádkou
k nám zavítalo divadlo Nána. Podívat se přišli i mladší kamarádi ze
základní školy. Do konce školního
roku nás čeká ještě spoustu akcí, o
kterých Vás budeme průběžně informovat.
Lenka Kozlerová

SPOLKY
Kožlanské šikulky - Jarní pozvánky
V dubnu máme v plánu několik akcí, kterých se zúčastníme a chceme vás na ně pozvat:
13. 4. Český jarmark – Dejvice a Jarní setkání v LEDOVCI - Ledce
14. 4. Jarní dílnička - Dolní Hradiště
16. 4. Jarní setkání v Městské knihovně Kožlany
21. 4. Velikonoční jarmark – Farma Hedecko
Srdečně vás zveme.
www.kozlany.cz
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Zimní pochod
Dlouho jsme vybírali termín pro letošní toulky
s kožlanskými hasiči po okolí města. Nakonec byl vybrán datum 3. 3. 2019. Po nedělním obědě se sešla u
zbrojnice asi 30-ti členná skupina příznivců. Počasí si
opět vybralo svoji daň, sníh nikde, ale vítr foukal, že
by nás mohl poponášet. Původní trasu jsme upravili a
zkrátili.
Vyrazili jsme směrem na Dřevec a za Keramem
uhnuli vlevo na cestu za zahradami a došli jsme až na
faru. Přešli jsme silnici u MěU a okolo pískovny sešli
na luka v Hájku. V údolí kolem potoka tolik nefoukalo.
Příjemnou procházkou jsme došli až k lomu. Děti se

vyřádily, měly volný prostor pro běhání, dospělí měli
co dělat, aby jim stačili. Od lomu jsme se stočili zpět
ke zbrojnici.
U zbrojnice již na nás čekal ohníček na opečení uzenin. V zázemí zbrojnice pak voňavý čaj nebo káva.
Opečené vuřty jsme snědli v teple v závětří. Ostrého
větru jsme měli všichni dost. Po upečení vuřtů kamarádi hasiči ohníček řádně uhasili, aby neměli večer výjezd.
Děkujeme všem účastníkům a pomocníkům. Příští
rok půjdeme zase….
Vaši hasiči

Maškarní bál ve Dřevci
Na sobotu 9. 3. 2019 náš spolek připravil stejně jako v loňském roce Maškarní bál - a to odpoledne pro
děti a večer pro dospělé. Ve 14 hodin se sešlo 70 dětí
se svými rodiči, prarodiči, praprarodiči, tetami a strýci. U vstupu každé z nich dostalo perníkové srdce,
které upekla a ozdobila Jaruška Marková.
Maškarním odpolednem provázel a hudbu pouštěl
DJ Butan. Kdo měl chuť, mohl si kromě tance také
zasoutěžit. První soutěží byla stále oblíbená židličkovaná. Nejprve své síly změřily starší – školní děti. Potom přišla řada na děti mladší – předškolní a závěr
patřil rodičům – hlavně maminkám a dvěma statečným tatínkům. Další soutěží byl tanec s nafouknutým
balonkem a potom podlézání tyče a prolézání obručí.
Obojí samozřejmě při tanci. Kromě toho si děti mohly
nechat namalovat obrázek na obličej, házet míčky do
klauna nebo do koše, a také si koupit lístky do tomboly a vyhrát některou z mnoha cen. Když jsme po 17
hodině bál ukončili, našli se i tací, kterým se ještě
domů nechtělo.

DJ Butan sice hrál znovu od 20 hodin, ale to už bylo
pro dospělé. Stejně jako v loňském roce pouštěl jednu
„pecku“ za druhou a nenechal nás chvíli vydechnout.
Snad jen ti, kteří se nezapojili do večerní židličkované
a ti, kteří „vypadli“, si mohli chvilku posedět a nabrat
sílu k dalšímu tanci. A stejně jako odpoledne tak i večer jsme mohli vidět spoustu pěkných masek a kostýmů. Možná si někdo odnesl inspiraci pro příští rok.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

V hedčanské restauraci se povídalo o pivu
Stejně jako v předchozích letech jsme i letos přivítali v Hedčanech historika Jiřího Fáka. Tentokrát si pro
nás připravil povídání na téma pivovarnictví na Kralovicku.
Přednáška se uskutečnila 15. března a trvala více
než hodinu. Přestože v Hedčanech nikdy žádný pivovar nebyl a zřejmě ani v budoucnu nebude, všichni
posluchači se shodli na tom, že přednáška byla hodně
zajímavá. Jiří Fák totiž ví, jak návštěvníky besedy zaujmout. Vybere z historických pramenů zajímavosti,
dalo by se říct až pikantnosti, na které se nedá jen tak
zapomenout.
Například jsme se dozvěděli, že ve 13. století zkoušeli kvalitu piva tak, že ho rozlili na lavici, na tu si
sedli degustátoři a pokud se po hodině od ní neodlepi-

li, zlatavý mok měl tu správnou kvalitu. Pivo mělo
fungovat i jako projímadlo proti nechtěnému otěhotnění. Až neuvěřitelné bylo, že v 16. století fungovalo
na Kralovicku deset pivovarů. Tušení jsme neměli ani
o Josefu Janečkovi, který v Plané založil Plánské pivo.
Sice to s naším hospodským stejného jména nemá nic
společného, ale i tak nás tato informace překvapila.
Historická čísla o počtu spotřebovaných piv doslova
šokovala. Například v roce 1923 se v Kožlanech vypilo
225 400 piv, což vychází na jeden den 617 piv. Ve
stejném roce v sousedních Kralovicích to bylo 386 000
piv. Za jeden den tak pivaři vypili 1 057 piv.
Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bílá

KULTURA
Kulturní komise připravila zájezd do divadla Pluto
15. 4. 2019 na hru Splašené nůžky. Odjezd autobusu
bude na obvyklých místech v 17,30 hodin
Vítání občánků se koná 13. dubna 2019 od 14 hod.
v obřadní síni městského úřadu.
Městská knihovna zve na Velikonoční výstavku,
kterou můžete shlédnout v otevírací době knihovny od
2. - 30. dubna 2019.

www.kozlany.cz

Knihovna Kožlany ve
spolupráci se Zoologickou
a botanickou zahradou v
Plzni vyhodnotila soutěž
čti knihy a za odměnu
jeďte do zoo.
Nejlépe si vedli žáci
druhé třídy Filip Lendel a
Martin Babuška.
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Městská knihovna Kožlany
Vás zve na
Velikonoční setkání
s tvořením

úterý 16. dubna 2019
od 14,00 – 17,00 hodin

HISTORIE
Kožlanské „černé ovce“
Každá obec měla své „černé ovce“, neboli přestupníky, které rodinám a příbuzným dělaly svým chováním ostudu a ti se k nim pak raději nehlásili.
V Kožlanech tomu nebylo jinak. Ale Kožlany byly městečkem malým, a tak každý viděl druhému do talíře, a
lidé o sobě věděli opravdu všechno. A protože život
byl pestrý, tak se na jednotlivá provinění rychle zapomínalo, neboť je překryly nové události, mnohdy
ještě zajímavější, a tudíž měli místní v hostincích a na
ulicích stále co řešit. Všechny prohřešky – přestupky a
trestné činy – se zapisovaly do trestních listů, v nichž
byly uvedeny původ a zaměstnání dotyčného přestupníka, rodiče, bydliště, popis skutku, který dotyčný
spáchal, jeho klasifikace, trestní postih dle zákona a
další. Do Kožlan přicházely na četnickou stanici a na
obec i trestní listy Kožlanských, kteří zde měli domovskou příslušnost, ale pobývali v jiné obci.

Pohled na Kožlanské dominanty a okolí za 1. republiky

Nahlédněme tedy do trestních listů, uložených ve
fondu Města Kožlany ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, které pocházejí
z období 1. republiky (1918-1938) a počátku 2. světové války. Vcelku obsažná složka zachycuje všechny
možné drobnější i vážnější delikty, z nichž mnohé by
dnes vzbudily maximálně úsměv, či by nikomu nestály
ani za řeč. Tresty byly za 1. republiky ve srovnání
www.kozlany.cz

s dnešní dobou podstatně přísnější. Kratší tresty „odnětí svobody“ si odsouzení odpykali v kralovickém vězení v budově čp. 1, delší pak ve věznicích např.
v Plzni nebo v Praze. Nižší tresty za přestupky byly
většinou alternativní: buď musel dotyčný odsedět ve
vězení uložený počet dnů, nebo musel zaplatit uloženou pokutu, která byla na svoji dobu vždy dost vysoká. A tak i mnozí movití občané raději usedli do
chládku, než aby pokutu zaplatili. Pobyt ve vězení býval téměř pravidelně vylepšen uložením určitého počtu dnů s tvrdým ložem a posty. U závažnějších činů
bylo odsouzenému odňato volební právo (na určitou
dobu či zcela). Nejčastěji se odnímalo volební právo
do místního zastupitelstva.
A nyní pro zajímavost uvádím konkrétní údaje z
trestních listů po jednotlivých letech. Z důvodu ochrany osobních údajů a s ohledem na to, že potomci
mnohých hříšníků žijí v Kožlanech i dnes, neuvádím
žádná jména ani jejich zkratky:
1919 – nedovolené překročení hranice do Saska: pokuta 10 000 marek říšských, za 150 marek jeden den
vězení
1923 – opakované krádeže, odcizila 2 peněženky, se
123 Kč a 95 hal a s 1 Kč a 20 hal, ziskuchtivost: těžký
žalář 2 měsíce, 2 posty, ztráta volebního práva
1924 – nedbalost, přestupek proti bezpečnosti života:
50 Kč pokuty, v případě nedobytnosti 48 hodin vězení
1924 – krádež z nouze, přestupek: 3 dny tuhé vězení,
jeden den tvrdé lože
1924 – udeřil souseda do dolní čelisti, surovost: 48
hodin vězení
1925 – při provozování náboženství se choval neslušně (v té době vojín), přečin urážky církve: dvounedělní posádkové vězení, zostřené samovazbou po dobu
druhého týdne, jakož i tvrdým ložem jednou týdně
1927 – vynadal na nádraží vlakvedoucímu, rozčílení,
přestupek urážky úřední osoby: 30Kč pokuty,
v případě nedobytnosti 3 dny vězení
1927 – vyhrožoval strážníku, který ho chtěl zajistit,
kopnutím, rozčílení: 6 týdnů těžký žalář se dvěma
posty
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1928 – přestupek proti bezpečnosti těla, nechal stát
koně bez dozoru a urazil slovně strážníka ve službě,
rozčílení a neopatrnost: 24 hodin vězení
1928 – vylákal šaty, nezaplatil za byt a stravu a utekl
s odcizeným obnosem 100 Kč: 5 týdnů tuhé vězení,
ztráta volebního práva do obcí
1928
–
urazil
členy
obecního
zastupitelstva
v rozčílení: 40 Kč pokuty, eventuálně 2 dny vězení
1928 – potulka, nouze: 14 dnů vězení
1929 – potulka, zahálčivost: 3 týdny tuhé vězení, 2
posty
1929 – přestupek podílnictví na krádeži, krádež dříví
v lese ze ziskuchtivosti: 4 dny vězení ztráta volebního
práva do obcí
1930 – žebrota: 8 dnů vězení
1932 – krádež peněz zaměstnavatelce, zištnost: těžký
žalář 4 měsíce, jeden půst měsíčně, ztráta volebního
práva do obcí
1933 – úpadek z nedbalosti (bankrot): tuhé vězení 2
měsíce, jeden půst měsíčně, ztráta volebního práva
1933 – svolal veřejnou schůzi, jež nebyla povolena,
lehkomyslnost: 48 hodin vězení
1934 – urazil na cti přísežného lesního hajného, nerozvážnost: pokuta 50Kč, eventuálně jeden den vězení
1937 – prodej falšovaných vuřtů, nerozvážnost: 200
Kč pokuty, eventuálně 2 dny vězení
1937 – zločin krádeže, odcizil ve společnosti uzamčené věci v hodnotě přes 2 000 Kč: těžký žalář 3 měsíce, 3 posty, ztráta volebního práva do obcí na 3 roky
1937 – pohoršlivé provozování smilstva, lehkomyslnost a zištnost: 3 dny vězení s jedním postem
1937 – vyráběl cukroví s příměsí klihu: 400 Kč pokuty, eventuálně 4 dny vězení
1937 – držel zakázané zbraně: 100 Kč pokuty, eventuálně 48 hodin vězení
1937 – chytání zajíců do ok, zištnost: jeden týden vězení, jeden půst a ztráta volebního práva do obcí
1938 – kradla a žebrala, zahálčivost a zištnost: jeden
měsíc tuhého vězení, ztráta volebního práva do obcí
vězení, zostřeno jedním postem
1938 – hanobil národ český ze zlomyslnosti: 8 dnů
1939 – krádež kufrů na nádražích, zločin krádeže:
těžký žalář 6 měsíců, jeden půst měsíčně, ztráta volebního práva do obcí
1939 – přestupek proti bezpečnosti těla, nechal řídit
svůj motocykl osobou řízení neznalou, neopatrnost:
100 K pokuty, v případě nedobytnosti 5 dnů vězení
1939 – veřejně smilnými činy ohrozil mravnost: 4 dny
vězení zostřené jedním postem
1940 – zcizil králíka a neplatil útraty v hostincích,
zištnost: 3 týdny tuhého vězení, jeden den tvrdé lože,
ztráta volebního práva

1940 – odcizil hospodářské stroje v podnapilosti
z lehkomyslnosti: 3 dny vězení s jedním postem
1940 – urazil četnictvo, hrubost: 3 týdny vězení, 2
posty
1941 – přestupek hazardní hry, nerozvážnost: 500
K pokuty, eventuálně 14 dnů vězení
1941 – falšoval mléko vodou: 1 000 K pokuty, eventuálně 10 dnů vězení
1941 – napřáhl na druhého lopatu, zlost: 3 dny vězení
1942 – přestupek hazardní hry, nerozvážnost: 300 Kč
pokuty, eventuálně 6 dnů vězení
1942 – přestupek, krádež dříví v lese, zištnost: 14
dnů vězení, 4 posty, ztráta volebního práva do obcí
1942 – rychlou jízdou autem ohrozil bezpečnost spolujezdce, nedbalost: 500 K pokuty, eventuálně 10 dnů
vězení
A takto by bylo možno pokračovat dále a dále … Copak říkáte tehdejším trestům?
A na závěr přehled trestů jednoho známého kožlanského výtržníka F. Š. Toto je jen výběr ze všech přestupků a trestných činů, které se mu podařily „zvládnout“ za deset let.
1928 – hozením kamene rozbil okno v hostinci, msta:
těžký žalář 2 měsíce, 2 posty, ztráta politických práv
1929 – zlomyslné poškození na těle z rozčílení: 3 dny
vězení
1930 – lehké ublížení na těle: 5 dnů vězení
1930 – přestupek opilství: tuhé vězení 3 týdny, 3 tvrdá lůžka
1934 – krádež jaternic z lehkomyslnosti: 48 hodin vězení
1934 – zlomyslné poškození cizího majetku: jeden týden vězení
1935 – nožem pronásledoval druhého a zranilo ho,
msta: těžký žalář 6 měsíců s jedním postem měsíčně,
ztráta volebního práva
1936 – urážka stráže, hrubost: 5 dnů vězení s jedním
postem
1936 – zranil člověka, msta: 14 dnů vězení
1937 – zranil člověka ve rvačce: 5 dnů vězení a jeden
post
1937 – poškodil cizí majetek, zlomyslnost a zášť: 24
hodin vězení s jedním postem
1938 – hanobil republiku: 14 dnů vězení
Co dodat na závěr? Úsudek si raději udělejte sami.
Já osobně mám dojem, že kdyby dnes bylo postupováno podle tehdejších zákonů, musela by se v každé
obci obnovit obecní šatlava a zaměstnat alespoň jeden
četník, který by se určitě nenudil.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí (především z národních dějin) - duben
*1. duben (1893) – na základě washingtonské konference z roku 1884 byl svět rozdělen na 24 hodinových
pásem, tzv. poledníky. Trvalo deset let, než byl tento
systém zaveden celosvětově, u nás platí od 1. října
1891.
*4. duben (1949) – založena Severoatlantická aliance
(NATO) – 70. let od vzniku. Reakcí bylo založení Varšavské smlouvy v roce 1955, která byla v roce 1991
rozpuštěna.
*5. duben (1355) – Karel IV. Lucemburský byl v Římě
korunován císařem Svaté říše římské
www.kozlany.cz

*6. duben (1896) – začátek letních olympijských her
v Aténách, obnovena antická tradice olympijských
her; zimní olympijské hry se poprvé konaly v roce
1924
*7. duben (1348) – vydána zakládací listina univerzity
v Praze, dnes Karlovy univerzity, Významný den České republiky, Den vzdělanosti;
(1927) –
z Washingtonu D. C. do New Yorku bylo uskutečněno
první televizní vysílání na dálku
*10. duben (1881) – realizován první telefonní hovor
u nás, a sice z dolu Hartmann v Ledvicích na nádraží
v Duchcově
Kožlanský zpravodaj 4 / 2019
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*11. duben (1976) – vytvořen první počítač Apple I.
Stevem Jobsem, Stevem Wozniakem a Ronaldem
Waynem v garáži rodičů Steva Jobse v městečku Cuperino nedaleko San José (dnes Silicon Valley)
*14. duben (1556) – začal v Čechách svoji činnost jezuitský řád; (1912) – parník Titanic narazil na ledovou
kru a následně se po půlnoci potopil
*15. duben (1818) – v Praze bylo založeno Národní
muzeum, které tehdy sídlilo Na Příkopech
*16. / 17. duben (1961) – pokus kubánských exulantů pod vedením CIA a vyzbrojených americkými zbraněmi o invazi v Zátoce sviní na Kubě, snaha o obsazení ostrova. Akce trvala 3 dny, vládní vojska většinu
vojáků zajala, části se podařilo uprchnout. Situace posléze přerostla v Karibskou krizi, kdy se svět opět ocitl
na prahu války.
*17. duben (1492) – Kryštof Kolumbus dostal povolení odplout do Indie, výsledkem čehož bylo objevení
Ameriky, neboť se vydal do Indie směrem na západ
*18. duben – Mezinárodní den památek; (1389) –
jeden z největších židovských pogromů v Čechách,
kdy bylo vyvražděno v Praze přes 3 000 mužů, žen a
dětí; (1920) – první volby do parlamentu Československé republiky

*19. duben (1713) – císař Karel IV. Habsburský vydal
Pragmatickou sankci, v jejímž důsledku nastoupila na
trůn jeho dcera Marie Terezie
*21. duben (1945) – americká vojska vstoupila na
území Československa a osvobodila město Aš
*22. duben (1945) – Rudá Armáda zahájila útok na
Berlín, což byla poslední válečná operace 2. světové
války v Evropě
*23. duben (1955) – český vědec a vynálezce Otto
Wichterle (1913-1998) vynalezl měkké (gelové) kontaktní čočky, zdokonalené na počátku 60. let 20. století; m.j. vynalezl i silon
*25. duben (1945) – poslední nálet na Škodovy závody v plzni proveden americkým letectvem
*26. duben (1986) – jaderná havárie v Černobylu,
evakuováno 130 000 lidí, celkově přesídleno 350 000
lidí, na následky radiace zahynulo cca 150 lidí
*29. duben (1945) – americká armáda osvobodila
koncentrační tábor Dachau, který byl prvním nacistickým koncentračním táborem založeným v Německu
v roce 1933
*30. duben (1916) – v českých zemích byl poprvé zaveden letní čas
Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Minulý měsíc odstartovala jarní část okresního
přeboru mužů, pro naše barvy bohužel neúspěšně. V
průběhu dubna postupně začnou soutěže i zbývajícím
našim mužstvům, na domácím hřišti se však představí
až v druhé polovině měsíce. Pevně věříme, že nám
naši borci připraví s podporou fanoušků více radosti
než zklamání.
Náš klub ovšem nežije jen sportem. V březnu jsme
tradičně uspořádali masopust a Šibřinky - návštěva na
obou akcích nás velmi potěšila a doufáme, že se
všichni účastníci dobře bavili. Velký dík patří nejen or-

ganizátorům, ale i sponzorům a příznivcům, kteří poskytli ceny do tomboly.
V závěru prosince jsme pak uspořádali turnaj
v malé kopané, kterého se v tělocvičně zúčastnila
družstva složená z našich nejmladších hráčů a jejich
rodičů. V průběhu akce proběhla finanční sbírka pro
kliniku dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole.
Mockrát děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. Náš
klub se rozhodl výtěžek sbírky doplnit ze svého rozpočtu na částku 10 000,- Kč a tuto sumu v uplynulém
měsíci odeslal na místo určení.
Jiří Švamberg

Výsledky - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
Zavidov B – Kožlany 5:1 (4:1)
Branka: Kříž
Dobříč – Kožlany 7:3 (3:1)
Branky: Holeček, Kříž, V. Švamberg

Mistrovská utkání:
Ledce – Kožlany 4:1 (3:0)
Branka: Kříž

Program - duben:
A-mužstvo (sobota):
7. 4. Kaznějov B - Kožlany
13. 4. D. Bělá - Kožlany
20. 4. Kožlany - Líně
27. 4. Křelovice - Kožlany

16:30 (neděle)
17:00
17:00
17:00

Přípravka (pátek):
5. 4. Mladotice - Kožlany
12. 4. Kralovice - Kožlany
19. 4. Kožlany - Kaznějov
25. 4. Hadačka - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00 (čtvrtek)

www.kozlany.cz

Mladší žáci (sobota):
7. 4. Hadačka - Kožlany
17. 4. Kožlany - Mladotice
20. 4. Kožlany – H. Bříza
24. 4. Plasy - Kožlany
27. 4. Dobříč - Kožlany

14:00 (neděle)
17:00 (středa)
14:30
17:00 (středa)
10:00

Stará garda (pátek):
12. 4. Chrást - Kožlany
19. 4. Kožlany - Plasy

18:00
18:00
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VELIKONOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
ve čtvrtek 18. 4. 2019
od 18:00 hod. v kožlanské tělocvičně
Startovné 20 Kč/osobu
Přijďte všichni, kdo máte chuť si zahrát – zvou sestry „Hoffmanovy“

DBaK
Soutěže spějí plnou parou ke
svému konci. Někde už máme jasno a někde je stále o co hrát. Navíc naši nejmladší mají za sebou
křest ohněm – účast na prvním
turnaji kategorie U10. Ale teď postupně.
Ženy hrají skupinu play-out 2.
ligy a ač mají odloženy, na žádost
soupeřů, 3 zápasy, tak už je jisté,
že neskončí hůře než 7., což je
právě poslední místo zajišťující
udržení soutěže i pro příští rok.
Velice dobře se do družstva zapracovávají juniorky, takže nemusíme
mít strach o následující sezóny a
víme, že ženy budou mít kvantitativně dobrý kádr.
Již zmíněné juniorky se po probojování do finálové skupiny ligy
U19, drží těsně pod stupínky zajišťující účast v kvalifikaci o Extraligu.
Bohužel jsme zápasy o jarních
prázdninách odehráli v oslabené
sestavě a prohra o pár bodů
s Olomoucí nám bude chybět
k případnému postupu. Na druhou
stranu zůstane tým ve stejném
složení i příští rok, tak na kvalifikaci a extraligovou účast zaútočíme
příští sezónu.
Kadetky mají před sebou ještě
hodně práce. Ze skupiny play-out
ligy U17 sestupují vždy dva celky a
my se bohužel neustále potácíme
mezi příčkou sestupovou a nesestupovou. Body za dva vítězné a
následně skrečované zápasy pro
účast hráčky, kterou jsme na kvalifikaci půjčili Klatovům, a pak ji
nestáhli zpět, nám velice chybí. Na
druhou stranu máme udržení stále
ve svých rukách, ale musíme vyhrát všechny stávající zápasy a
v případě nějakého zaváhání doufat v pomoc jiného týmu. Situace
v tabulce je velice nepřehledná a
porazit může každý každého.
I
kdyby se nepodařilo soutěž udržet
přímo, tak nás čeká případná
květnová kvalifikace. Ale ani tam
by to nebyla procházka růžovým
sadem, ale tvrdý boj o 6 míst
v lize. Tak držte palce, ať si to
uhrajeme ještě v této sezóně.
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Starší žákyně dohrají svoji soutěž o víkendu 30. - 31. března. Po
nepostupu do extraligy jsme pustili
některé hráčky do týmů hrajících
právě extraligovou soutěž a větší
prostor tak dostaly hráčky, které
v základní části hrály méně. Toto
řešení považujeme za rozumné,
neboť si hráčky zahrají těžké zápasy a musí se realizovat a ne se
schovávat za zkušenější spoluhráčky. I přes tyto skutečnosti
hrajeme o bednu. Když porazíme
Tygřice z Českých Budějovic a Karlovy Vary nám pomohou v sobotu
svoji výhrou nad stejným soupeřem, tak máme bronzovou medaili
z této soutěže.
Mladší žákyně hrají po postupu
ze základní části své ligy extraligovou nadstavbu. A vůbec ne špatně.
Už mají na svém kontě tři výhry a
slabší soupeři je ještě čekají. Při
dobré konstalaci výsledků (a asi i
hvězd) by se mohl povést postup
na
MČR.
Reálně
je
však
v nedosažitelných výšinách, ale ve
sportu platí, že dokud není dohráno, tak se může stát cokoli a třeba
se i stane a holky vyrazí po Velikonocích do Hradce Králové na MČR.
To by byla veliká bomba.
Všechna minižákovská družstva dohrála své základní části oblastních a krajských přeborů a před
sebou mají kvalifikace o účast
na Národním finále či Mistrovství
ČR.
Starší minižákyně U13 prošly
svoji soutěží s aktivní bilancí 11
výher a 9 proher a umístily se na
3. místě Oblastního přeboru. O posledním březnovém víkendu je čeká první turnaj kvalifikace o účast
na MČR v Klatovech, druhý turnaj
se odehraje v Karlových Varech a
po Velikoncích skončí kvalifikace
zápasy v Kožlanech. Šance všech
tří účastníků jsou otevřené a bude
záležet doslova na každém koši.
Mladší minižákyně U12 hrály
Krajský přebor své kategorie dohromady s chlapci a mixovým
družstvem Holýšova. V celkové bilanci skončily 4., když dokázaly
pod sebe stlačit dívčí tým Klatov.

Toto družstvo má za sebou již první kvalifikační turnaj, ale oba své
zápasy v kožlanské tělocvičně prohrálo. Myslím, že o postupu týmu
Lokomotivy Karlovy Vary z této
kvalifikace
nebude pochyb.
I
z tohoto důvody jsme se rozhodli,
že pro kategorii U12 uspořádáme
Festival, což je soutěž poražených
z kvalifikací z jednotlivých oblastí.
Využili jsme skutečnosti, že se nikdo k pořadatelství této soutěže
ČBF nepřihlásil a po krátké poradě
jsme ohlásili kandidaturu na pořadatele. Takže budou mít naše dívky vrchol sezóny doma – v halách
Lokotivy Plzeň proběhne festival
v termínu 3. - 5. května.
Jelikož pořadatelem Národního
Finále kategorie U11 jsou Karlovy
Vary a do kvalifikace o tuto soutež
se v naší oblasti přihlásily pouze
dvě družstva – my a právě Lokomotiva KV, mají naše nejmladší
minižákyně jistou účast na vrcholné akci sezóny této kategorie.
V kvalifikaci se vlastně hraje pouze
o umístění do lepšího koše pro vylosování základních skupin tohoto
turnaje. Tak kdo se chcete jet
kouknout
do
Karlových
Varů
v termínu 26. - 27. dubna, tak se
nelekejte, že kolonádě uvidíte mikiny DBaK.
V sobotu 23. března proběhl
v tělocvičně 25. ZŠ Plzeň turnaj
přípravek. Byl to pro naše prcky
křest ohněm. Sice jsme nevyhráli
žádný zápas, ale to se určitě během času změní. Třeba hned 11.
května, kdy stejný turnaj pořádáme v Kožlanech. Tak si piště do
kalendáře a přijďte se kouknou na
pořádný BASKETBAL.

J. Buňka
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Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
se koná v úterý 14. 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 2019
3) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa v MŠ, zdravotní zralosti dítěte a
dle personálních a materiálních možností MŠ.
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 29. 3. 2019.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 4 / 2019
strana - 10 -

