ČERVEN 2019

Z RADNICE ...
Co se dělo ve městě

Odpady

Během měsíce proběhlo několik dalších jednání,
které se týkaly plánovaných akcí. Obeslali jsme několik firem, aby zpracovali finanční nabídku na výměnu
oken na budovách pošty a knihovny. Po uzávěrce tohoto čísla proběhne výběrové řízení na akci polozapuštěné kontejnery. Počasí bylo jak na houpačce,
chvíli hezky a pak déšť. Proto se nám stále nedaří posekat trávu, jak bychom si představovali. Snad se počasí uklidní a nechá nás pracovat.
Tento měsíc je velmi bohatý na kontroly např.“ Plnění povinností podle zákona 106/1999 Sb. a Přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2018“. Kontroly
dopadly velmi dobře a je třeba poděkovat všem děvčatům z úřadu.
Poslední víkend v květnu proběhly v naší volební
místnosti v Muzeu volby do Evropského parlamentu.
Příprava, organizace a samotné volby proběhly bez
problémů. Výsledky a účast v Kožlanech najdete na
jiném místě našeho zpravodaje.

V letošním roce byla změna při svozu nebezpečného
odpadu. Jak jsme s velkým předstihem informovali
občany, nesvážel se objemný odpad. Ten mají možnost všichni odevzdat na sběrném místě dle provozního řádu. Informace byly zveřejněny na vývěskách, na
stránkách města, na facebooku, před svozem i přímo
na místech svozu. Někteří se s dotazem obrátili i na
nás. Přesto to ve dvou obcích vyřešili originálně. Prostě cokoli položili na místo svozu a nechali to být. Taky
„řešení “ ….
V jedné obci nám pomohl místní občan, kterému
děkujeme, že svým sousedům vysvětlil, že si odpad,
který svozová služba neodvezla, musí odvézt. No a
v té druhé to uklidili naši pracovníci. Další zbytečně
vynaložené peníze.
Proto zkusíme s půlročním předstihem upozornit –
na podzim bude situace stejná. Vyvážet se bude jen
nebezpečný odpad. Uvidíme, kdo bude ten, kdo na to
„zapomene “.

Ulice Polní, Luční a Větrná

Dr. Eduard Beneš
Před 135 lety, 28. května 1884, se narodil v č. p.
101 našeho města Eduard Beneš jako desáté dítě sedláka Matěje a Anny Benešových. To, že se Eduard
stane v budoucnosti prezidentem samostatného československého státu, nikdo nemohl ani tušit. Obrovskou pílí, úsilím a snahou, za nemalé pomoci rodiny,
se Eduard brzy stal významným evropským politikem.
Spolu s T. G. M. a dalšími československými odbojáři
se spolupodílel na vzniku samostatného československého státu.

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o
tom, že proběhne kolaudace stavby. Za účasti příslušných orgánů (policie, stavební úřad) jsme prošli celou
stavbu a řádně zkontrolovali. Našly se malé nedostatky, které firma odstraní do konce měsíce. Poté jsme
přešli na parkoviště před naší základní školu. Chtěli
bychom zde zlepšit bezpečnost dětí. Pan por. ing. J.
Froněk z dopravní policie nám dal určité rady o tom,
co vůbec můžeme dělat. Návrh na řešení jsme předali
firmě, která se zabývá dopravním značením. Zástupci
firmy jsou v kontaktu s panem ing. Froňkem a společně vypracují návrh řešení.

Výročí narození jsme si i za nepříznivého počasí připomněli setkáním a položením kytic u rodinného domu a u pomníku v Kožlanech.
Jaroslav Koura, místostarosta
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 24. 4. 2019

za účasti většiny členů rady města

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 61/19 - program 7. zasedání
rady města; č. 62/19 - 3. rozpočtové opatření roku 2019; č. 65/19
- znění a podmínky výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné
www.kozlany.cz

zakázce malého rozsahu na provedení stavebních úprav objektu národní školy Hodyně č.p. 8; vyzvání
3 firem: JIPS stavební firma, s.r.o,
IČ 29090989; KRÁL PM Centrum
s.r.o., IČ 25220799; Petr Helebrant – Střechy Helebrant, IČ
76300013 k podání cenové nabídky, a hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek ve složení předseda Luboš Kulhánek, členové Aleš Hofman, Ing. Oldřich
Mudra; č. 70/19 - uzavření Mateř-

ské školy v Kožlanech v období
letních prázdnin od 22.07.2019 do
16.08.2019 z důvodu čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků a provádění
nutných údržbářských a úklidových
prací.
Rada souhlasí:
č. 63/19 - bez připomínek s napojením nemovitosti č.p. 462 Kožlany
na kanalizační stoku a uzavřením
smlouvy o umístění stavby kanaliKožlanský zpravodaj 6 / 2019
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zační přípojky do pozemku města
p.č. 4155/2 k.ú. Kožlany; č. 64/19
- bez připomínek s napojením nemovitosti č.p. 102 Kožlany na vodovodní řad a uzavřením smlouvy
o umístění stavby vodovodní přípojky do pozemku města p.č. 4151
k.ú. Kožlany; č. 67/19 - se změnou vedení trasy kabelu elektrické
přípojky NN pro č.p. 314 v Kožlanech bez připomínek; č. 68/19 - se
záborem chodníku na pozemku
p.č. 4268/5 k.ú. Kožlany před nemovitostí č.p. 311 Kožlany ve

dnech 26.04. – 27.04.2018 z důvodu zhotovení připojení na vlastní
studnu za podmínky dodržení
všech bezpečnostních opatření; č.
71/19 - se zařazením finanční investice na dětské hřiště Hedčany,
Hodyně a doplnění hracích prvků
dětského hřiště Dřevec, Buček do
rozpočtu 2020.
Rada neschvaluje:
č. 66/19 - změnu v napojení a ve
vedení kanalizační a vodovodní
přípojky k novostavbě rodinného

domu na pozemku p.č. 3671/3 k.ú.
Kožlany a trvá na původním řešení; dále rada doporučuje žadatelům uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s vlastníky pozemku st. 497 Kožlany z důvodu
uložení přípojek do jejich pozemku; č. 69/19 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7500,- Kč na
provoz Linky bezpečí z důvodu nedostatku rozpočtovaných finančních prostředků.

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 13. 5. 2019

za účasti všech členů rady města

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 72/19 - program 8. zasedání
rady města; č. 73/19 - termín a
program 3. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 74/19 - 4. rozpočtové opatření roku 2019; č.
75/19 - bez připomínek připojení
objektu č.p. 68 Kožlany na vodovodní řad a smlouvu o uložení přípojky do pozemku města p.č.
4150/4 k.ú. Kožlany; č. 77/19 přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Kožlany panu

Pozvánka na
zastupitelstvo
Ve středu 12. 6. 2019
v 18:00 hodin
se koná

3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea
Kožlany

1)
2)
3)
4)
5)

Jaroslavu
Zetkovi,
a
to
od
01.06.2019; č. 78/19 - zábor veřejného
prostranství
v
ulici
Dr.E.Beneše před č.p. 12 z důvodu
uskladnění štěrku po nezbytnou
dobu,
maximálně
však
do
31.08.2019; č. 79/19 - přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
ve výši 80 tis. Kč v rámci programu „Podpora rozvoje venkovského
a industriálního cestovního ruchu v
Plzeňském kraji pro rok 2019“; č.
81/19 - smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0014480/VB/002 na pozemcích p.č. 695/5 a 17/41 v k.ú. Buček se společností ČEZ Distribuce,
a.s. a nemá ke stavbě připomínek.

Rada souhlasí:
č. 76/19 - s uložením telekomunikačního vedení do pozemku p.č.
4268/2 v k.ú. Kožlany dle zákresu
v příloze č. 5 tohoto zápisu s podmínkou, že při provádění prací nebude porušen kořenový systém
stavbou dotčených dřevin a výkop
kolem dřevin bude proveden ručně; návrh ceny za zřízení věcného
břemene rada stanovuje jako jednorázovou platbu ve výši 15,Kč/m2, min. 1000,- Kč, č. 80/19 se zřízením vjezdu přes pozemek
p.č. 3700/10 k.ú. Kožlany k rodinnému domu č.p. 352 ulice Na Výfuku, Kožlany dle zákresu v příloze
č. 7 zápisu.

Program:
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Závěrečný účet města za rok 2018
Účetní závěrka za rok 2018
Majetkové a ostatní záležitosti města
-smlouva o dílo na opravu budovy bývalé školy č. p. 8 Hodyně,
-smlouva o dílo na zhotovení polozapuštěných kontejnerů na tříděný
odpad,
-smlouva o dílo na výměnu, repasi a montáž oken v budově knihovny
č. p. 278 Kožlany,
-smlouva o dílo na dodávku a montáž oken v budově pošty č. p. 38
Kožlany,
-dodatek č. 4 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby.

6) Změna rozpočtu na rok 2019 - 5. rozpočtové opatření
7) Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-sever pro období
2019-2023
8) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
9) Zpráva starosty města
10)Diskuse

Kulturní komise

připravila zájezd do Nového divadla v Plzni
6. června 2019
na muzikál Billy Elliot
Odjezd autobusu v 17,30 hodin

www.kozlany.cz
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Informace pro občany
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: 10. 06. 2019 (07.30 - 17:30)
(plánovaná odstávka č. 110060651520)

KOŽLANY
142, 226, 236, 247, 249, 263, 277, 289, 298, 301, 304, 305, 306, 324, 325, 328, 337, 340,
346, 346/346R , 347, 349, 350, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 400, 418, 428, 439, 446, 461/p461/26,
65, 74,
Na Mazancích
376
Bližší info na:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a.s.

DŮLEŽITÁ INFORMACE od firmy Marius Pedersen

Vzhledem k naplněnosti linky, jsme nuceni ve Vaší obci změnit vývozní den bio odpadu.
Od 1.6.2019 se vývozní den mění ze čtvrtka
/lichý týden/ na
STŘEDA - sudý týden /první svoz 12.6./
Aby nedošlo k dlouhému intervalu mezi svozy, bude
mimořádný svoz bio odpadu v sobotu 1.6.
Omlouváme se za komplikace způsobené reorganizací svozových tras a děkujeme za pochopení.
Jana Černá
obchodní zástupce
Vážení spoluobčané, opět se
nám sešel rok s rokem a tak Vás
chci
seznámit
s tím,
co
se
v loňském roce odehrávalo ve Vašem lese.
Problémem posledních let se
stává počasí, i když to tak
v jarních měsících nevypadalo, deficit vody v půdě se v létě opět
projevil. S tím jde v lese ruku
v ruce ohrožení požáry, ty nás
naštěstí minuly, a především ohrožení porostů podkorním hmyzem
v důsledku jejich oslabení nedostatkem vody. Ani v našich lesích
tomu nebylo jinak. Nárůst kůrovcové těžby byl o téměř 100%. Celkově kolem jednoho sta kubíků
napadených stromů. Vše je ale již
dávno zpracováno.
A tak tedy nyní řeč čísel. Zalesnilo se celkem 5,26 ha holin. Použito bylo celkem 33490 sazenic.
Z celkového počtu bylo 10730 borovice, 5650 smrku, 10390 dubu,
4540 modřínu a 2180 jabloní leswww.kozlany.cz

Rok 2018 v lese
ních a hrušně divoké. Až na zakoupených 5000 ks smrku, jsou to
všechno sazenice z naší Vaší lesní
školky. Další sazeničky lesních
dřevin za celkovou částku 75000,Kč se prodaly a jsou vysázeny
v okolních obcích a u drobných
majitelů lesa.
Dále se postavilo 2,28 km nových oplocenek, rozebralo se
0,760 km starých a opravilo se
730 metrů poškozených. Ožnulo se
celkem 59,27 ha, některé plochy
v tomto čísle jsou dvakrát, jiné na
úživnějších půdách i třikrát. Na
dalších 11,46 ha se neožínalo klasicky křovinořezem, ale buřeň se
spálila za použití chemických prostředků. Prořezávky jsou dokončené na 20,76 ha, ochranu proti
zimnímu
okusu
zvěří
dostalo
62855 ks sazenic. Při po těžebních
úpravách se spálilo v roce 2018
celkem 950m3 klestu. Prodej klestu se oproti minulému období již

nevyplácí. To by bylo k pěstební
činnosti.
Těžba dřeva. Bylo plánováno vytěžit 3000 m3 dřeva, včetně samovýrob. Ke konci roku se sumární číslo těžeb dostalo na hodnotu
2170 m3 i se samovýrobou. Samovýroby opět z části proběhly
bez vlastního kácení, tzn. především úklidem ploch po těžbě dřeva. Touto činností bylo z lesa odvezeno palivové dříví v sumě
169,60 m3.
Plán se tedy opět nesplnil. Příčiny jsou stále stejné. V prvé řadě
neschopnost státního podniku LČR
se vypořádat s kůrovcovou kalamitou a tím přebytek dřeva na trhu.
Rád bych věřil, že se situace zlepší, ale to by se muselo především
změnit uvažování zřizovatele, to
znamená státu. Myslím si, že to je
bohužel velice málo pravděpodobné. Bude muset tedy pomoci příroda. Kůrovec nemá rád vlhko a
chlad. Snad se tedy povede, že taKožlanský zpravodaj 6 / 2019
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kový bude jarní ráz počasí a brouk
pod kůrou stromů zaplesniví.
Celkový výnos z lesa byl v roce
2018: 2383702.- Kč a náklady na
provedení všech výše uvedených
prací 1614461.-Kč. O dalších asi

176 tis. Kč jsme žádali na dotacích
Plzeňského kraje a Ministerstva
zemědělství.
Rád bych touto cestou opět poděkoval všem pracovníkům v lese
a na lesní školce, za jejich poctivou

práci po celý rok 2018 a popřál jim
mnoho úspěchů i v tomto roce a to
nejen
v zaměstnání,
ale
i
v osobním životě.
Luděk Bořek

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ve městě Kožlany a okolí
Posláním terénní pečovatelské služby je podpora uživatelů při zajištění chodu jejich domácnosti a udržování
dosavadních společenských kontaktů. Uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, umožníme žít důstojným způsobem života v jejich domácím prostředí.
Služba je zajištěná prostřednictvím Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Službu poskytujeme v Domě s pečovatelskou službou a přímo v
domácnostech klientů, v místě jejich bydliště:
- Službu poskytujeme ve dnech PO – PÁ od 7:00 – 18:00,
- Po dohodě poskytujeme i večerní a víkendovou péči
- Služba je poskytovaná na základě smlouvy s CPOS
- Pomůžeme vám s vyřízením příspěvku na péči
Poskytované služby:
- Pomoc při úkonech osobní hygieny, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC, včetně výměny
inkontinentních pomůcek: 130,-/hod
- Pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru: 130,-/hod
- Pomoc při přesunu na lůžko, vozík: 130,-/hod
- Dovoz nebo donáška jídla: 30,-/úkon
- Pomoc a podpora při přípravě jídla a pití, podání stravy: 130,-/hod
- Donáška vody, topení v kamnech včetně donášky topiva: 130,-/hod
- Běžné nákupy, pochůzky, vyřizování u lékaře: 130,-/hod
- Praní a žehlení osobního a ložního prádla: 70,-/kg
- Doprovody k lékaři, na nákupy, na úřady, vyřizování osobních záležitostí: 130,-/hod
Fakultativní služby: doprava 10,-/km,
dohled u klienta 140,-/hod
Kontakt:
Pečovatelská služba středisko Kralovicko
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov – příspěvková organizace
Koordinátorka: Mgr. Kateřina Roučková, DiS
Tel. 774 483 704, nebo 373 396 717
www.pecovatelskasluzba.cz

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Květen je u konce a začíná čas
výletů, krásného počasí, příprav na
prázdniny, ale i posledního dohánění dobrých známek. Děti by ještě neměly polevovat, naopak nyní
mohou při závěrečných opakováních hodně získat. Z vlastní zkušenosti však vím, že krásné počasí a
dlouhé dny učení příliš nesvědčí…
Již v dubnu probíhaly přijímací
zkoušky na střední školy. Až
v průběhu května jsme se pomalu
dozvídali
jejich
výsledky.
Z patnácti odcházejících žáků jich
bude sedm navštěvovat učební
obory a osm se chystá na střední
školy.
Již rok platí nový zákon o ochraně osobních údajů. A první zkušenosti s ním. Z jiných škol jsem zaslechl, že v ojedinělých případech
již první stížnosti řeší. V Kožlanech
zatím nic takového díky rozumným
rodičům a „otevřené ředitelně“ nenastalo. Já vnímám pouze zbytečwww.kozlany.cz

ně vyhozených patnáct tisíc korun
ročně za službu, kterou snad nebudeme potřebovat. A jak vypadá
taková stížnost v praxi? Tak například rodič zjistí, že ač nedal povolení, byla zveřejněna fotografie jeho ratolesti na stránkách školy,
nástěnce nebo jinde. Fotografie je
hromadná a někdo zřejmě udělal
chybu při výběru. Rodič musí sepsat písemně stížnost a ředitel má
30 dnů od doručení na odstranění
snímku. Pravděpodobně za třicet
dnů fotku nahradí jinou. A najednou se zjistí, že na ní opět figuruje
zakázané dítě, byť jen v zákrytu.
Rodič si může znovu písemně stěžovat a začíná odpočítávání 30
dnů. A takhle by to mohlo pokračovat a přitom všichni splní svoji
povinnost. Podle mě za třicet dnů
už nikoho ta fotografie zajímat nebude… Ale peníze potečou vesele
dál.

Tak zpátky k něčemu, co jsme
opravdu prožili. V průběhu května
dál pokračuje kurz plavání pro třetí
a čtvrtou třídu. Končit bude až poslední týden v červnu. Pak budou
děti jistě své nové dovednosti potřebovat během prázdnin.

13. 5. proběhlo v tělocvičně
vzdělávací představení Divadla pod
Kloboukem zaměřené na finanční
gramotnost
našich
nejmenších
žáčků. Zábavnou formou se děti
Kožlanský zpravodaj 6 / 2019
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učily orientovat ve světě nakupování.
V pondělí 20.5. jsme se sešli na
půdě MU v Kožlanech se zástupci
odboru sociálních služeb a policie a
řešili aktuální problémy prospěchu
i docházky hlavně našich žákůcizinců. Touto problematikou se
zabýváme
velice
pečlivě
i
s ohledem na rostoucí počet ubytoven na území města. Hledáme
řešení jak zrychlit a zjednodušit
komunikaci mezi jednotlivými státními institucemi a přitom pro cizince vytvořit jasná a přehledná pravidla přijímání a docházky do školy. Bohužel narážíme na stále stejné překážky, jako je vzdálenost od
Plzně, kde jsou jazykové kurzy pro
cizince, nejasnou legislativu a
zdlouhavé neflexibilní řešení problémů.

Po dlouhé době se naši žáci zúčastnili Okresního přeboru škol ve
stolním tenise hraném v Kralovicích 25. 4. 2019. Do soutěže jsme
přihlásili jedno dívčí družstvo a
jedno chlapecké.

Kluci hráli ve třech: Olda Mudra,
Jan Blecha a Tomáš Lehner a dívčí
tým tvořily: Andělka Slabá a Natálka Lehnerová. Na vše trenérským okem dohlížel pan Jaroslav
Sebránek. Každý zápas se hrál
systémem každý s každým dvojhry
a čtyřhra, dívky hrály dvojhry čtyři. Naši kluci prohráli jen s pozdějším vítězem Kaznějovem a třikrát
vyhráli, což znamenalo celkové
druhé místo. Naše holky bojovaly
ve skupině tří škol a skončily na
pěkném třetím místě v okrese.
Všem žákům gratuluji a děkuji pánům trenérům Sebránkovi a Lehnerovi za práci s dětmi, která dnes
moc nefrčí!
www.kozlany.cz

Dalším problémem je zvyšující
se agresivita dětí mimo vyučování.
Není v silách školy, mimo preventivního působení, ovlivnit jejich
volný čas. To co žáci dělají po vyučování, jde za jejich zákonnými zástupci. Apeluji proto na všechny
rodiče, aby si více všímali, jak jejich děti tráví svůj volný čas.
Na závěr bych se vrátil ještě
k zápisům. Jak jsem již informoval,
ve škole očekáváme 15 nových
prvňáčků. Ve školce bude ukončen
zápis s koncem května a předpokládáme, že do ní nastoupí 13 nových dětí. Počet dětí v MŠ nám
umožní otevřít dvě třídy. V případě
většího nárůstu počtu uvažujeme o
otevření třetí třídy od začátku roku
2020, kdy by měla vstoupit
v platnost novela zákona o financování škol. Od uzákonění této novely by také naše škola již neměla

Jarní sportování našich žáků

Už pravidelně se naši žáci 3. - 5.
třídy zúčastňují fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. Pořadatelem
byla opět Horní Bříza a hrálo se v
pátek 3. 5. 2019. Přihlásilo se
dvanáct školních týmů našeho
okresu. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti, každý s každým.
Naši fotbalisté ve skupině A jednou
vyhráli a jednou remizovali, ostatní
zápasy padli. Díky horšímu skóre
skončili pátí a hráli poslední zápas
o deváté místo, kde narazili na pátý tým ze skupiny B ZŠ Chotíkov.
V tomto zápase si naši kluci zastříleli a vyhráli 7:0. Na naše možnosti
deváté místo je pěkné a navíc Michal Šot byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje se čtrnácti góly.
Pochvalu zaslouží všichni kluci a
také pan Peter Feix, který převzal
štafetu po panu Zdeňku Píclovi a
náš tým koučoval.

být ve výjimce, protože průměrný
počet žáků ve třídě v ní klesne na
15. V současné době navštěvuje
ZŠ 150 dětí. Předpokládaný počet
po prázdninách bude cca 152
(Abychom splnili 17/třída, je nutný
počet 153!) a v MŠ 50 dětí.
Ze sedmi cizinců, kteří průběžně
navštěvovali školu od září, chodí
už pouze tři. Ostatní se vrátili domů nebo s rodiči jeli hledat lepší
ubytování a práci.
Na úplný závěr bych chtěl ještě
všem znovu připomenout naše
webové
stránky
www.zsamskozlany.cz.
Najdete tam mnoho důležitých
informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a další odkazy a aktuality. Přeji všem klidný
slunečný červen.
Mgr. Jaroslav Švarc

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 za chladného a deštivého počasí se v Kralovicích uskutečnil Atletický čtyřboj
žáků 8. - 9. tříd našeho okresu.
Byl jsem docela překvapený, když
kluci za mnou přišli a chtěli si tento
čtyřboj vyzkoušet (60m., výška /
dálka, míček / koule, 1000m).
Družstvo ve složení A. Palšovič, J.
Kupka, M. Zetek, J. Babuška a F.
Kohout se po prvních třech disciplínách drželo za atletickými giganty ZŠ Kralovice a ZŠ Horní Bříza na
krásném třetím místě.

Běh na 60m a skoky jsme zvládli
výborně, hod a vrh jsme dokonce
vyhráli, ale běh na 1000m nás
skoro „zabil“. Klesli jsme na páté
místo, ale škola bez atletického zázemí se umístí mezi deseti školami
takto, je velký úspěch. Blahopřeji
zúčastněným a deváťákům přeji
mnoho sportovních úspěchů na
nových školách.
Mgr. Jaroslav Berbr
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7. května jsme s dětmi vyrazili
na školní výlet na farmu Moulisových v Milíně. Byla to po delší době
naše druhá návštěva.

Naposledy v roce 2014 nám celý
výlet propršel, tentokrát počasí
vydrželo, i když teplo vypadá jinak. Hned po příjezdu na děti čekala ve stodole svačinka ve formě
domácích vdolečků s čajem. Program s názvem „Farmáři“ byl rozdělen na několik částí. Děti poznávaly život v hospodářství, učily se,
jak se dojí kravka, stloukaly máslo, s cepy mlátily obilí, hledaly jehlu v kupce sena i schovaná vajíčka.
Všichni se projeli na ponících a
mohli pozorovat právě narozená
kůzlátka.

Z mateřské školy…

Na dětském hřišti jsme si, po
obědě
z batůžků,
vyhrály
na
skluzavkách, šplhadlech a průlezkách. Návrat do školky byl až
v odpoledních hodinách, ale to už
na nás čekali rodiče.
10. května přijela do mateřské
školy dentální hygienistka, která
zábavnou formou učí děti správnému čištění zoubků a dodržování
některých pravidel pro zdravé
zoubky. Akci budeme v příštím roce opakovat, protože i v našem
školním programu máme zahrnutu
péči o zdravé zoubky dětí.
14. května se konal zápis pro
nové děti, které nastoupí v příštím
školním roce. Všem mrňatům se
ve školce líbilo a úžasně si pohráli,
některým se ani nechtělo domů.
V podstatě, kolik dětí odejde do
základní školy, tolik jich nastoupí.
Počet v mateřské škole tedy neklesá. Doufáme, že se nováčkům bude ve školce líbit stejně jako při
zápisu.

24. května proběhne velké focení dětí a 27. 5 se těšíme na divadelní představení s názvem „Kamarádství nad zlato“, kdy se
k nám přijdou podívat i děti ze ZŠ.
O červnovém dění v mateřské
škole se zase dozvíte příště.
Lenka Kozlerová

SPOLKY

Město Kožlany a Spolek sochaře Václava Levého z.
s. připravují Kožlanský jarmark, který se bude konat v
sobotu 8. června 2019 od 13 hod. v parku před radnicí v Kožlanech.
Václav Levý (1820-1870) byl sochař, ale původně
byl vyučený truhlář a také kuchař. Jako kuchař pobýval v klášteře ve Lnářích, odkud ho poslali na další
(kuchařské) učení do Drážďan. A jako kuchaře si Levého odvážel na zámek do Liběchova také vlastenec a
umělecký mecenáš Antonín Veith, díky němuž později
Levý získal akademické vzdělání jako sochař.
O výtvorech Levého se zachovala svědectví jeho
současníků, kteří ho poznali nejen jako zručného řez-

www.kozlany.cz

báře a později sochaře, ale právě i jako kuchaře, který
pro potěšení své i jiných vyráběl figurky z chleba nebo
chlebového těsta. Také vydlabával z řepy - dnes se
tomuto umění říká „carving“ a jedná se o ozdobné vyřezávání z ovoce a zeleniny.
Tvůrčí období Václava Levého jako řemeslníka, kuchaře a pekaře jsme se rozhodli připomenout jarmarkem tradičních řemesel a vyhlášením „Soutěže o nejlepší český koláč“ připravený podle českého receptu!
Vyzýváme všechny, kdo rádi pečou, aby se přihlásili a
na jarmark přinesli své výtvory. Koláče budeme vybírat od 12 – 14 hod. na označeném místě. Koláče odborně vyhodnotí laická porota.
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Předprvomájový průvod a májka ve Dřevci
Stejně jako v předchozích letech prošel Dřevcem 28.
4. 2019 předprvomájový průvod. V neděli odpoledne
jsme se sešli u kapličky za Dřevcem a za doprovodu
alegorických vozů došli až ke kulturnímu domu. A jako
každý rok jsme se sešli 30. dubna znovu a ozdobili a
postavili májku a hlídali ji až do rána.
Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.

Pozvánka
na
lidové písně z Čech a Moravy
„POTĚŠENÍ“
Křivoklátští hudci
Hodyně, kaple sv. Jana Křtitele
sobota 22. června v 17:00 hodin
Vstupné dobrovolné
Jaro v knihovně
V jarním období jsem se věnovala umístění nábytku
z kanceláře starosty. Nábytková stěna byla umístěna
ve spolkové místnosti a rohová sedací souprava do
výklenku na chodbě. Doufám, že tím prostory knihovny získaly nový rozměr a budou návštěvníky využívány. 10. května jsem se zúčastnila 25. ročníku mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha, který se
uskutečnil v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Veletrh
přilákal velké množství návštěvníků i odborné veřejnosti. Program doplňovala celá řada významných hostů jak z literárního, tak z hereckého světa. Bohužel
pro množství lidí někde nebylo možné ani zastavit,
protože nás dav tlačil dále. Tuto návštěvu chápu především jako průzkum knižního trhu. Naši čtenáři tak
mohli najít v naší knihovně žhavé novinky, které měly
na Výstavišti premiéru.
V oddělení naučné literatury jsme si připomněli významné výročí našeho rodáka Dr. Edvarda Beneše.
Byla instalována malá výstavka jeho díla. Bude
k nahlédnutí do konce června.
Ve „výstavním prostoru“ na chodbě knihovny bude
4. června zahájena výstava Broučci. Návštěvníci se
seznámí s několika výtisky této knihy. Výstavka je
doplněna výtvory dětí z mateřské školy a školní družiny ZŠ a obohacena produkcí studia Trnka Praha. Pro
děti je připraven doprovodný program. Návštěvníci
výstavy si budou moci objednat předměty s tématikou
„Broučků“
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Hana Tupá.
V pátek 7. 6. bude knihovna uzavřena.

Muzeum a galerie severního Plzeňska
Vás zve na „Noc v muzeu“, kterou připravuje ve spolupráci s divadelním spolkem Tyl z Čisté. Akce se bude
konat po dva večery, 21. a 22. 6. 2019. Tématem budou tentokrát živnosti v kontextu historických událostí na
Kralovicku kolem roku 1938. Návštěvník si odnáší nejen skvělý zážitek z divadelního představení, ale také
mnoho nových poznatků z historie našeho regionu.
Na noční prohlídky je nutno si zarezervovat den i hodinu na tel. čísle 373 396 410. Rezervace budeme přijímat od 5. 6. 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu

www.kozlany.cz
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Javornice 2019

8. května se uskutečnil již 15. ročník pochodu údolím Javornice. Po celý den nás provázelo krásné slunečné počasí. Na startovní listinu bylo zapsáno 298
účastníků. Občerstvení nám poskytli Novákovi
v Machově mlýně a na Zvíkovci v kempu U Varských.
Zvláštní poděkování patří družstvu mladých hasičů,
kteří dohlíželi po celou dobu na rozdělaný oheň, abychom si mohli opéct buřty a zajistili následné uhašení.
Protože se konal již 15. ročník, dovolím si malou rekapitulaci. Medaile za 15 pochodů získali: Berbr Jaro-

slav, Vladimír Mutinký, Zdeněk Tupý, Zdeněk Tupý
ml. a Hana Tupá. První desítku odchodili: Irena Šnajdrová, Dagmar Lüftnerová, Romana Kožíšková a Martin
Tupý.
Od 23. dubna 2005 s námi absolvovalo trasu 2 164
turistů. Od roku 2011 se ustálil termín pochodu na 8.
května.
Dopravu pro nás skvěle zajišťuje firma Lextrans
z Čisté.

HISTORIE
Jak Kožlanští málem přišli o
V sobotu dne 8. června se v Kožlanech od 13.00
hodin uskuteční jarmark, který organizuje Spolek sochaře Václava Levého, z. s. To, že se v Kožlanech
konaly v minulosti trhy, ví z místních zřejmě téměř
každý. Lidé také většinou tuší, že zde bývaly jakési
trhy týdenní a také jarmarky, čily trhy výroční. Kolik
jich ve skutečnosti bylo a jak to především na jarmarcích vypadalo, ví již málokdo. Avšak kožlanští představitelé v této otázce – tedy počtu jarmarků – měli
jasno vždy, protože trhy byly pro městskou kasu
zdrojem příjmu. Všichni místní věděli v polovině 19.
století, že jarmarky mají být čtyři a že na všechny
čtyři jarmarky dostalo město také řádná privilegia.
Registrovat podobné informace byla tehdy nutnost.
Týdenní trh, jenž byl dodržován po staletí, dokonce i
ve válečných dobách, umožňoval nákup především
potravinářského a textilního zboží.
Když roku 1351 Karel IV. Lucemburský vysadil Kožlany na městečko, udělil mu v rámci privilegia mj.
týdenní trh, který se měl konat každé úterý s tím, že
purkrabí hradu Angerbachu (Týřova) měl bdít nad tím,
aby lidé z okruhu jedné míle jinam než Kožlan v tento
den na trh nechodili. Konání trhů bezesporu podporovalo rozvoj městečka a také prospívalo městské kase.
V roce 1612 udělil Kožlanským král Matyáš
Habsburský na žádost majitele městečka Jindřicha Jakuba Týřovského konečně i dva výroční trhy: první na
den sv. Vavřince (10. srpen) a druhý na den sv. Matouše (21. září).

Pohlednice s kožlanským dobytčím trhem na Karlově
náměstí z počátku 20. století.
Císař František I. Habsburský v roce 1814 pak Kožlanům udělil privilegium na konání dvou dalších výročních trhů: ve čtvrtek po Velikonocích a ve čtvrtek
po svátcích Svatodušních. A tak se v Kožlanech konaly
v 19. století po roce 1814 již čtyři výroční trhy;
www.kozlany.cz

dva výroční trhy (jarmarky)
všechny měly navíc 8 dnů obyčejného frejunku (či
frajmarku; tj. dobu, kdy směli zboží na trzích kupovat
přespolní). A tyto trhy se ve městě konaly vcelku pravidelně a bez větších obtíží po povinných ohlašovacích
procedurách. Trhy měly přesně stanovená pravidla,
tzv. trhové pořádky čí řády, které schvalovala nejprve
vrchnost, pak státní orgány, a jejich přestoupení se
trestalo. Na trzích se pohybovali kontroloři kvality nabízeného zboží, aby kupující nebyli podvedeni nebo
ošizeni. Zboží se vystavovalo na lavicích a stolech,
cena za takováto místa byla přesně stanovena. Na
zemi se zboží nesmělo „povalovat“. V pozdější době
město pronajímalo konání trhů za smluvní poplatek
fyzickým osobám. Dochovali se i žádosti, v nichž nájemce požaduje slevu z poplatku, neboť trhy nevynášejí.
Velký problém vyvstal městu v momentě, kdy Kožlanští museli přeložit tržiště (na prodej dobytka) na
nové místo a posléze žádali i o potvrzení termínů výročních trhů. I velmi se v Kožlanech podivili, když jim
přišla v roce 1903 z okresního hejtmanství v Kralovicích odpověď, že mají nárok konat pouze ty výroční
trhy, které jim udělil ve svém privilegiu František I.,
tj. ve čtvrtek po Velikonocích a ve čtvrtek po Svatodušních svátcích a také týdenní trh na obilí a dobytek,
a že nikde nebyly nalezeny doklady pro tvrzení kožlanských představených, že se v Kožlanech konaly
v minulosti čtyři výroční trhy. I odpovědělo (velmi
uctivě) vedení města okresnímu hejtmanství, že „obec
Kožlany však od nepaměti odbývá čtyry výroční trhy a
sice … a nebylo obecním zástupcům, ba ani nikomu
z občanů známo, že by obec naše odbývala trhy neprávem“. Toto měli dosvědčit pamětníci Jan Kvítek,
Jan Levý, Vojtěch Klaus, Josef Švarc, Jan Švarc a Matěj Panuška, jimž bylo všem přes 80 let, tudíž se narodili na počátku 19. století. Dále jako důkaz na podporu svých tvrzení přiložili představitelé města kalendář z roku 1841, kde byly všechny tyto čtyři trhy zanesené, tudíž před zapsáním musely být nadřízenými
orgány schválené na základě existujících podkladů.
Dále psali, že pro trhy na sv. Vavřince a na sv. Matouše doklady na obci chybí, protože „spisovna byla dvakráte před 40 a 30 lety vyloupena“. Je až s podivem,
že Kožlanští neměli opisy svých privilegií uloženy na
bezpečných místech, popř. v archivech větších měst v
okolí, jak se občas dělávalo z důvodu bezpečnosti či
pro podobné případy. Vedení města se obrátilo
s nadějí na učitele, spisovatele a význačného historika
tehdejší doby Zikmunda Wintra, který učil i jednu dobu v Rakovníku, aby jim chybějící doklady vyhledal
v Praze v Deskách zemských. Ale Zikmund Winter
prosbu Kožlanských odmítl z důvodu nedostatku času.
Kožlanský zpravodaj 6 / 2019
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Kožlanští tak již nevěděli, jak si chybějící privilegium,
respektive jeho ověřený opis opatřit.
Nakonec městští představitelé po vyčerpání všech
možných argumentů žádali, aby jim v případě, že nebudou doklady ke konání Svatovavřineckého a Svatomatoušského trhu dohledány, byly tyto trhy povoleny pro velkou chudobu města, neboť „řemeslo upadá,
z řemeslníků se stávají nádeníci či baráčníci“.
K žádosti města byly ještě připojeny opisy privilegií
Marie Terezie, Josefa II. a Františka I., což by měly
být argumenty více jak pádné. Nakonec přeci jen vše
dobře dopadlo, protože místodržitelství v roce 1904
povolilo městu jak Svatovavřinecký tak Svatomatouš-

ský trh konat, neboť si patřičné doklady nechalo samo
vyhledat.
Tradice výročních trhů a týdenního trhu v Kožlanech
již dávno zanikla. Lidé si obstarávají nákupy potravin
a dalších potřeb v místních obchodech, specializovaných prodejnách, ve velkých nákupních střediscích či
– a to stále častěji - přes internet. Jarmarky se vracejí
jen v podobě drobného prodeje při významných společenských akcích ve městě (např. pouť na sv. Vavřince nebo při rozsvěcování vánočního stromečku), popř.
si na ně dojdeme (dojedeme) do okolních míst. Je tak
dobře, že se 8. června bude v Kožlanech konat i jarmark, který slibuje bohatou nabídku zboží.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí (především z národních dějin)- červen

*1. červen (1817) – konstruktér a vynálezce Josef
Božek předvedl Pražanům na Vltavě svůj parník;
(1953) – vyhlášena v Československu měnová reforma i přes ujišťování tehdejšího prezidenta Antonína
Zápotockého, že se nic podobného nechystá; reforma
znehodnotila úspory a ožebračila téměř všechny lidi;
(1991) – rozpuštěna Varšavská smlouva; Mezinárodní den dětí
*2. červen (1848) – v Praze byl zahájen Slovanský
sjezd, na němž se sešli zástupci slovanských národů
nejen
z Rakouského
císařství
a
Uher,
jedna
z vrcholných událostí revolučního roku 1848 v Praze
*4. červen (1920) – podepsána mírová smlouva
v Trianonu, která stanovila hranice Maďarska po 1.
světové válce (i s Československem)
*6. červen (1944) – dlouho očekávané vylodění spojenců v Normandii, tzv. Den D, operace Overlord, které mělo uspíšit konec 2. světové války v Evropě
*10. červen (1942) – jednotky německých SS vyhladily obec Lidice ve středních Čechách
*13. červen (2003) – první ze dvou dnů, během nichž
se konalo referendum o vstupu ČR do EU
*15. červen (1754) – Prokop Diviš sestrojil první
zemněný bleskosvod v obci Přímětice u Znojma
*16. červen (1471) – Ladislav Jagellonský byl prohlášen českým králem; (1963) – první žena ve vesmíru –
sovětská občanka Valentina Těreškovová na kosmické
lodi Vostok 6

*17. červen (1866) – začala prusko-rakouská válka,
v níž bojovali i muži z Kožlan a pruská vojska prošla
naším městem
*19. červen (1910) – Jan Kašpar se poprvé veřejně
proletěl v Pardubicích v letadle své konstrukce
*21. červen (1621) – poprava 27 účastníků stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
*24. červen (1942) – německými nacisty byla vyhlazena obec na pomezí středních Čech Ležáky; (1948) –
po sovětské blokádě byl otevřen vzdušný „zásobovací
most“ do Západního Berlína
*26. červen (1945) – v americkém městě San Francisco vznikla Organizace spojených národů přijetím
Charty OSN
*27. červen (1950) – popravena Dr. Milada Horáková,
jediná žena v politických procesech v 50. letech 20.
století, společně se Závišem Kalandrou, Janem Bouchalem a Oldřichem Peclem; Den politických vězňů
*28. červen (1389) – bitva na Kosově poli – Srbové a
jejich křesťanští spojenci se střetli s vojsky Osmanské
říše; přestože byla bitva nerozhodná, postupu osmanských Turků do Evropy přes Balkán v následujících letech se nepodařilo zabránit
*29. červen (1945) – Sovětský svaz anektoval Podkarpatskou Rus, která byla v letech 1918–1938 a pak
krátce po skončení 2. světové války, součástí Československé republiky; dnes je součástí Ukrajiny
*30. červen (1905) – fyzik Albert Einstein představil
v odborném tisku svoji teorii relativity
Jitka Vlčková

SPORT
Výsledky našich mužstev v uplynulém měsíci výrazně napověděly,
jak nakonec celá sezóna dopadne.
A nad letošním ročníkem příliš jásat nemůžeme. Áčku se na jaře
nedaří, a to především výsledkově,
a bude muset v závěrečných zápasech zabrat, aby odvrátilo potupný
návrat o soutěž níž. Kvalitu na to
kluci mají, což dokázali vítězstvím
nad lídrem soutěže z Nýřan, ale
chybí vyrovnanost výkonů a také
větší disciplína na hřišti. Mladší žá-
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TJ Olympie Kožlany

ci bohužel obsadili poslední místo,
na jaře nezískali ani bod, vůbec se
nedostali do nadstavby o umístění
a premiérová sezóna pro ně skončila. Boj o konečné umístění naopak čeká přípravky. Obě kategorie
skončily ve spodních patrech svých
tabulek, v nadstavbě tak budou
bojovat o konečné 19., resp. 13.
místo. Jediným týmem, který si
připisoval úspěchy, je stará garda.
Naši nejstarší hráči obsadili ve své
skupině 2. příčku s jednobodovou

ztrátou na vítězný Manětín a ve
dvojzápase proti Všerubům budou
bojovat o pomyslný okresní bronz.
U příležitosti 45. výročí přátelství
s fotbalovým klubem z Pöllwitz pořádá náš klub o víkendu 22. - 23.
června zájezd do Německa. Vedle
hráčů a funkcionářů jsou vítáni i
zájemci z řad fanoušků. Bližší informace podá a případné přihlášky
přijímá sekretář klubu Jiří Švamberg.
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Výsledky - květen:
A-mužstvo:
Kožlany – Nečtiny 1:4 (1:2)
Branka: J.Špaček
H. Bříza B - Kožlany 0:0 (0:0)
Kožlany – Nýřany 3:2 (1:1)
Branky: J.Hromada, Šnajdr ml., Tupý
Úlice – Kožlany 3:0 (1:0)

Starší přípravka:
Kožlany – Manětín 0:10 (0:6)
Plasy – Kožlany 22:1 (13:1)
Branka: Michalovský
Trnová – Kožlany
nehráno
Kožlany – H. Bříza 2:16 (1:6)
Branky: V.Babuška, J.Kašpar
Kožlany – Žihle 3:18 (3:7)
Branky: Martin Beneš, J.Kašpar, Michalovský
D. Bělá – Kožlany.4:9 (0:5)
Branky: Michalovský 4, V.Babuška 2, D.Konopásek 2,
Kroft
H. Huť - Kožlany3:5
Branky: V.Babuška 2, Michalovský, D.Konopásek,
Martin Beneš

Stará garda:
Druztová – Kožlany 0:8 (0:4)
Branky: Purkar 3, V.Lehner 2, Volín, Běláč, Šnajdr st.
Kožlany – Třemošná 5:2 (0:1)
Branky: Purkar 3, Kratochvíl, V.Lehner
Zruč – Kožlany 8:1 (4:1)
Branka: R.Vališ st.
Kožlany – Manětín 3:0
(kontumačně)

Mladší přípravka:
Plasy – Kožlany 4:0 (2:0)
Trnová – Kožlany
nehráno
Kožlany – H. Bříza 3:12 (1:5)
Branka: Švarc 2, V.Koura
Kožlany – Žihle 1:11 (1:4)
Branka: Švarc
M. Touškov – Kožlany 15:3
Branky: T.Lehner, Švarc, Adámek

Mladší žáci:
Kožlany – Kaznějov 0:10 (0:2)
Žihle – Kožlany 5:1 (2:1)
Branka: Mudra
Kožlany – Kralovice 1:15 (0:11)
Branka: M.Berbr

Program - červen:
A-mužstvo (sobota):
1. 6. Kožlany - Zbůch
8. 6. Všeruby - Kožlany
15. 6. Kožlany - Mladotice
Stará garda (pátek):
7. 6. Kožlany - Všeruby

17:00
17:00
17:00

Starší přípravka:
5. 6. Kožlany – H. Huť

17:00 (středa)

Mladší přípravka:
5. 6. Kožlany – M. Touškov

17:00 (středa)

18:00

DBaK
Sezóna 2018/19 je definitivně minulostí. Všechny
ligové soutěže jsme udrželi, takže se nás žádná kvalifikace netýkala. A hráčky mohly dostat nějaké volno,
které jsme rádi využili i my trenéři a to možná i
s větším potěšením než hráčky.
Jedinou akcí v květnu byl turnaj přípravek. Původně
se měl konat v Toužimi, ale byli jsme požádáni, zda
bychom ho neuspořádali my. Přece jenom je pro nás
jednodušší turnaj uspořádat, než řešit dopravu prcků
někam daleko, takže jsme na nabídku kývli.
Turnaje se kromě naší přípravky zúčastnila družstva
již zmiňované Toužimi, ZŠ Blovice a BBA Plzeň. Jak
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Blovice, tak BBA byli našimi soupeři již při turnaji
v březnu v Plzni, tak jsme věděli, že tyto zápasy budou o „učení“ se basketbalu – v obou družstvech jsou
starší hráči než máme my, ale bojovali jsme jako lvi.
Sice bez vítězného konce, ale basketbalově jsme se
oproti minulému turnaji posunuli. O to větší očekávání
zavládlo mezi fanoušky před posledním zápasem
s Toužimí. Také oni své zápasy na minulém turnaji
v Klatovech prohráli a ani v Kožlanech v zápasech
s Blovicemi a BBA nezvítězili. I přes snahu rozhodčího
o remízu, kdy neuznal soupeři vlastní koš a přes „chybu“ stolku, kdy nepřipsal naopak dosažený koš
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nám, jsme historickou první výhru urvali my. Ale o
výsledky v této kategorii vůbec nejde. Tady se basket
teprve učíme a jsme rádi, že máme zase něco „málo
dětí“ a můžeme pokračovat s basketem v Kožlanech a
Kralovicích.
Na závěr sezóny si dovolím poděkovat kožlanské
škole a vedení města za podporu, kterou našemu klubu poskytují. Děkujeme za ni a budeme i další sezóně
šířit čest a slávu kožlanského basketbalu.

Úplně poslední akce sezóny budou ve středu 12. 6.
streetbalový turnaj škol a v sobotu 15. června již
14. ročním Memoriálu Katky Šlikové ve streetbalu.
Uzávěrka přihlášek je v neděli 8., ale již nyní máme
přihlášeno přes 30 týmů, tak věříme, že nám bude
počasí přát a turnaj se opět vydaří. Dokonce přivítáme i hráče Kooperativa národní basketbalové ligy.
Takže v sobotu 15. 6. Vás zveme na „čumendu“ nebo
k aktivní účasti na hřištích.
J. Buňka

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 3. 6. 2019.
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