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Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
měsíc leden necháváme za sebou. Ledový tedy moc
nebyl. Sněhu a mrazivých dnů bylo poskrovnu. Vypadá
to, že rybníky pro bezpečné bruslení nezamrznou a hokej a bruslení si neužijeme. Snad únor, že by ještě dostál své dřívější pověsti a byl bílý?
Na městském úřadě se pilně pracuje na činnostech
souvisejících se začátkem roku. Účetně se uzavírá loňský rok a připravuje se rok nový. Vyřizují se platby za
vodné a stočné, odpadové hospodářství a pejsky.
Společný projekt cyklostezky s Kralovicemi se zřejmě posune až na příští rok. Důvodem je doplnění projektu o veřejné osvětlení u přechodů a přejezdů. Za
obcí Hedčany by měl pozemkový úřad začít budovat
zpevněnou cestu, která se napojí na cestu z Černíkovic.
Cesta vede okolo lesa zv. Jezera, odkud je moc hezký
výhled na krajinu. Bude zde parádní úsek pro pěší i
cyklisty. Cesty se musí udržovat, a proto jsme koncem
ledna s pracovníky technického úseku a pomocí mechanizace upravili přerostlá křoviska okolo cest u Hedčan a u Dřevce.
Masopustní průvod by se dle organizátorů letos měl
uskutečnit. Už se těším. A i Vy se přijďte pobavit a poveselit. Myslím, že si to všichni po těch letech omezování zasloužíme.
Ať je únor bílý, pole budou sílit a všichni si užívejme
procházky zimní krajinou. Přeji Vám všem povedený
únor a s jeho koncem snad i rozvolňování vládních
opatření.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 17. 1. 2022

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, oznámení ředitelky Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda
Beneše Kožlany o vyhlášení ředitelského volna dne 14.02.2022, diskusní příspěvky členů rady města,
zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 1/22 - program 1. zasedání rady
města; č. 2/22 - platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské
školy dr.Eduarda Beneše Kožlany s
účinností od 01.01.2022 v souvislosti s nařízením vlády č. 531/21
Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. a revokuje usnesení č. 171/21 ze dne 08.12.2021;
č. 3/22 - vyplacení finančního

www.kozlany.cz

příspěvku při narození dítěte všem
žadatelům o finanční příspěvek dle
přílohy č. 3 zápisu; č. 4/22 - podání
žádosti o dotaci pro Základní školu
a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany do dotačního titulu
„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2022“, případné přijetí dotace a její vypořádání dle zákona č. 250/2000 Sb.; č.
6/22 - smlouvu o zřízení věcného
břemene
na
pozemcích
p.č.
862/122, p.č. 4201/1, p.č. 4207/17
vše v k.ú. Kožlany se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
Rada neschvaluje:
č. 8/22 - umístění směrového ukazatele Camp Tišina na pozemku p.č.
5904 v k.ú. Kožlany z důvodu

nevhodnosti umístění v těsné blízkosti komunikace III/2291 vzhledem k velikosti směrového ukazatele.
Rada pověřuje:
č. 7/22 - starostu města k uzavření
nájemní smlouvy na volný byt v
Domě s pečovatelskou službou Kožlany s žadatelem, která bude vybrán dle doporučení a výsledku sociálního šetření.
Rada souhlasí:
č. 5/22 - s napojením nemovitosti
č.p. 195, Krátká ul., Kožlany na
městský vodovodní řad dle předložené projektové dokumentace.
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OZNÁMENÍ A VÝZVA PRO VEŘEJNOST
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŽLANY
Město Kožlany tímto informuje o budoucím zahájení přípravných prací k pořízení
změny č. 1 Územního plánu města Kožlany
a vyzývá veřejnost, aby uplatnila své návrhy na změny v územním plánu města Kožlany.
Lhůta pro podání návrhů je stanovena do 30. listopadu 2022.
Návrh na změnu územního plánu může podat dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) občan města, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území města, oprávněný investor,
orgán veřejné správy.
Návrh na změnu územního plánu musí být předložen v písemné formě a v souladu s § 46 odst. 1 stavebního
zákona musí obsahovat:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku
nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení změny územního plánu,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.
Pro podání návrhu na změnu územního plánu lze využít formulář, který je k dispozici na Městském úřadě Kožlany
nebo na webových stránkách města Kožlany pod odkazem Územní plán města.
Návrhy podané přede dnem zveřejnění této výzvy se považují za podané v souladu s touto výzvou. Podání návrhu
na změnu územního plánu nezakládá městu Kožlany povinnost tuto změnu učinit.
Adresa pro zasílání a podání návrhů: Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany
Datová schránka: ffjbrih

Informace
Poplatky 2022
Úhrady poplatků na rok 2022
v pokladně MÚ (pondělí, středa
7:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2022
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část
II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce loňském).
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2022
Pro trvale bydlící osobu činí poplatek 600 Kč, pro dítě do 10ti let věku

400 Kč, poplatek za rekreační objekt 600 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí
bez trvalého pobytu doplatit do
výše ceny známky, o kterou by měli
zájem.
Oba poplatky lze zaplatit v pokladně MÚ do konce února 2022, po
tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě
předložení zaplacené složenky.

Předplatné Zpravodaje 2022
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj
by měl být zaplacen do konce ledna
2022. V následujícím měsíci obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.
Vývoz popelnic na komunální odpad podle známek z roku 2021
bude naposledy proveden
10.března 2022.
Po tomto datu je nutné mít vylepenou známku pro rok 2022.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Když končí pololetí
Začal rok 2022 a nám ve škole naopak končí druhé
pololetí. Leden je tradičně spojen s uzavíráním známek, píšou se pololetní písemné práce a žáci na poslední chvíli odevzdávají nesplněné úkoly zadané
v uplynulém období. Pro učitele to bývá jedno z náročnějších období plné čtení textů, opravování a vyhodnocování práce žáků.
Také ale probíhají školní kola olympiád. Letos se jich
účastní velká část žáků na druhém stupni. Zda se někdo přes školní kolo propracuje i do kola okresního, to
se teprve uvidí. Žáci mají možnost zápolit v těchto
předmětech: Anglický jazyk, Český jazyk, Matematika
a Zeměpis. Trochu nás mrzí, že se do matematické
olympiády zatím nikdo nepustil.
www.kozlany.cz

To mladší žáci mají větší odvahu. Čtvrtá a pátá třída
se
v
únoru zapojí
do
soutěže
Pangea
2021/2022. Jedná se o matematickou soutěž, která
vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět k
rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v běžném životě. I jim budeme držet palce a
přát úspěch.
O tom, že se děti v dnešní době málo hýbají se mluví
už mnoho let. My bychom chtěli naše děti k pohybu přilákat a ukázat jim, že je to i zábava. Od začátku ledna
do konce července jsme pro naše žáky připravili projekt
„Rozhýbejme se“. Celá škola tak bude každý měsíc trénovat jeden cvik, který pomůže zlepšit pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost.
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S pololetním vysvědčením nastává čas životního rozhodnutí pro naše deváťáky. Dostanou totiž i dvě přihlášky na střední školy. Na ty budou muset doplnit své
dvě volby, kam by chtěli v září zamířit. Podle předběžných informací bude letos většina směřovat na obory
s maturitou. Čekají je tedy i jednotné přijímací zkoušky
z Matematiky a Českého jazyka, které se konají ve
dvou kolech 12. a 13. dubna 2022. Pro devítku nastává
právě teď čas příprav. Je třeba nepodcenit práci na
Školní kolo Olympiády v českém
jazyce proběhlo na naší škole 10.
ledna 2022, kdy žáci vypracovali
gramatickou část. Do 14. ledna pak
měli odevzdat část slohovou.
Olympiáda v českém jazyce má
bohatou tradici, letos už probíhá její
48. ročník. Žáci musí zpracovat
gramatickou
část
a
zároveň
vypracovat
stylistickou
část,
jednoduše napsat sloh na zadané
téma v předepsaném rozsahu.
Tady nastává někdy problém,
protože některým žákům jde lépe
gramatika, ale nejsou příliš velkými
spisovateli. Naopak jiným žákům
nedělá problém se stát alespoň na
chvíli
spisovatelem,
básníkem,
umělcem, avšak gramatickou část
příliš
nezvládají.
Najít
tedy
úspěšného řešitele, jenž zvládne
obě části, není vůbec jednoduché.
Školního kola se zúčastnilo 12
žáků 9. třídy. Lépe se vypořádali s
gramatickou částí, slohová část
zaujala pouze čtyři žáky, ostatní se
Na konci minulého roku jsme pro
žáky 3. až 9. třídy připravili několik
preventivních programů, které citlivým způsobem otevírají komunikaci o vzniku našeho života, procesu dospívání, lidské intimity a přispívají k prevenci sexuálního rizikového chování.
Moje cesta na svět má inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na
sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam
lidské sexuality ve vztahu lásky.

vzorových úlohách, které jim nabízíme v hodinách tzv.
„Cvíček“ z Češtiny a Matematiky a kterých najdou také
spoustu na internetu. V letošním roce se bude na
střední školy hlásit velmi vysoký počet žáků a jen ti
nejlepší se tak dostanou na své vysněné školy. Pevně
věřím, že mezi nimi budou právě naši deváťáci, kteří
nám dělají po celou dobu docházky do naší školy
opravdu velkou radost.
Mgr. Eva Sixtová

Olympiáda v českém jazyce
takzvaně na sloh ,,necítí“, jiným se
nechce příliš zabrat, sednout ke
slohu a začít souvisle psát. Naši
čtyři
odvážlivci
a
především ,,nelenoši“ se museli
vypořádat s tématem ,,U nás na
náměstí/návsi…“ Slohový útvar
si mohli zvolit libovolný, téma
museli zpracovat formou prózy a
doporučená délka textu byla 200 –
300 slov. Naši žáci volili různý
slohový
útvar,
např.
popis
stávajícího náměstí/návsi, popis
vysněného náměstí nebo příběh,
který pouze začíná na náměstí a
poté už v něm hraje roli pouze
fantazie autora. Úspěšnými řešiteli
se stali se stejným počtem bodů
Karolína Kašparová a Ondřej Suchý,
obsadili tedy dvě 1. místa, na 3.
místě skončil Matěj Berbr a
pomyslnou bramborovou medaili,
4. místo získal Jiří Segeč. Dva z
úspěšných řešitelů postupují do
okresního kola. Myslím si, že
bychom mohli vyslat všechny žáky,
Preventivní programy ve škole
Dále seznamuje s průběhem početí,
prenatálním vývojem a porodem.
Dobrodružství dospívání seznamuje s rozdíly ve stavbě těla
muže a ženy, se základy lidské reprodukce a etapami lidského vývoje od početí k porodu. Zabývá se
procesem dospívání a vztahovými
vlastnostmi pro zodpovědné partnerství.
Nečekané těhotenství je lekce
zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního
rizikového chování. Směruje a vychovává
k odpovědnosti
za

kteří obsadili první čtyři místa,
bohužel školu mohou reprezentovat
pouze dva. Snad se okresní kolo,
které má proběhnout v březnu
2022, uskuteční i v této prapodivné
době naživo, nikoli pouze v online
prostoru, protože není nad reálné
zážitky, setkání se žáky jiných škol
a bezprostřední výměnu názorů a
zkušeností. Pro zajímavost uvádím
jednu
z
veselejších
úloh
z
Olympiády v českém jazyce: ,,Věta
formulovaná
následujícím
způsobem může vyvolávat kvůli
své
víceznačnosti
veselí.
Vysvětlete dva její možné
významy a větu upravte: Hasiči
chodí po čtyřech.“ I takovéto úlohy
se v této soutěži řeší, čeština
nemusí být vždy nudná, ale může i
pobavit.
Na
závěr
popřejme
našim
postupujícím, ať se jim v okresním
kole daří a vše úspěšně zvládnou.
Mgr. Kateřina Růžková

navazování partnerských vztahů
a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska
zdraví
a trvalých
partnerských
vztahů.
Tyto programy vedou lektorky z
Národní iniciativy pro život, se kterými již několik let spolupracujeme
a vždy se setkávají s pozitivním
ohlasem našich žáků i pedagogů.
Jejich financování jsme opět zajistili
z Dotačních programů Plzeňského
kraje.
Mgr. Dana Berbrová

HISTORIE
Olejna pod Kožlany a výroba dýmavé kyseliny sírové
Na mapě stabilního katastru městečka Kožlan z roku
došlo během stavby železnice Rakovník – Mladotice na
1841 je na samé hranici katastru s obcí Hradecko po
počátku 90. let 19. století.
pravé straně Hradeckého potoka skupina objektů,
Olejny, čili provozy na výrobu dýmavé kyseliny síkteré jsou označeny názvem „oleyna“, olejna. Objekty
rové, byly situované většinou přímo tam, kde se těžily
dnes již neexistují, byly poničeny při povodni v květnu
kyzové břidlice, z nichž se vyráběl kamenec a posléze
1872 společně s bělidlem, ležícím podstatně níže po
dýmavá kyselina sírová – oleum. Kožlanská olejna byla
toku potoka až pod Angerbachem, pak opraveny. K dejedinou svého druhu v okolí. Velké provozy na zpracofinitivním úpravám terénu v místě, kde olejna stávala,
vání vitriolové břidlice byly nejblíže v Hromnici v okrese
www.kozlany.cz
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Plzeň-sever (zde se břidlice na výrobu kamence těžila
už v 16. století) a poté na Baště, na katastru obce Kříše
v okrese Rokycany, kam se ostatně výroba na počátku
19. století přesunula. Oba tyto provozy posléze ovládl
Johan David Starck a jeho následovníci.
Pro výrobu kyseliny bylo potřeba dostatek dřeva a
vody, což umístění objektů u potoka pod lesem splňovalo. Břidlice se získávala těžbou v nedalekém okolí u
řeky Javornice, stopy po dolování jsou i na rozhraní katastrů Hradecka a Kožlan po levé straně Hradeckého
potoka. Nejprve se musela břidlice rozdrtit na malé
kousky, které se uchovávaly několik let na haldách ponechány samovolnému rozpadu zvětráváním a kropily
se vodou, aby se jednak dále urychlil jejich rozpad a
především pak kvůli výluhu, který byl jímán do dřevěných nádob a dále zpracováván. Louhování roztlučené
břidlice probíhalo s největší pravděpodobností podle
dochovaných terénních stop na levém břehu Hradeckého potoka, na svahu naproti olejně; nad tímto místem se doposud dochoval pomístní název Nad olejnou
v jihozápadní části Kožlanského lesa, na hranici s katastrem Hradecka. Bylo by zajímavé, kdyby na svahu
proběhl archeologický výzkum, který by měl zachytit
jílové lože hald, které bylo děláno kvůli tomu, aby se
výluh nevsakoval do země. Jímaný vitriolový louh byl
dále zahušťován na vitriolový kámen, který byl po rozdrcení vypalován v pecích ve speciálních keramických
nádobách amforovitého tvaru, tzv. retortách (jednu z
nich má dnes ve svém znaku obec Břasy). Jeden z objektů olejny zasahoval přímo k potoku, a je tak možné,
že v něm bylo umístěno vodní kolo, byť není na mapě
znázorněno. Při vypalování se uvolňoval oxid sírový,
který byl jímán ve vodě, čímž vznikla dýmavá kyselina
sírová. Podrobný postup zpracování břidlice a výroby
olea popsal pan Bohumil Vondrášek ve Vlastivědném
sborníku Muzea a galerie severního Plzeňska v roce
2012, ročník XXII, str. 23 a 24 v článku „Místní kožlanská lokalita Pod olejnou“, otištěném posléze o tři roky
později v Kožlanském zpravodaji (za poskytnutí podkladů děkuji paní Haně Tupé). Zmíněná lokalita se ale
jmenuje Nad olejnou, nikoli Pod olejnou.
Od poloviny 18. století se zředěná kyselina sírová
začala používat v Anglii k bělení látek hlavně z rostlinných vláken (len, bavlna), neboť tento postup dovedl
urychlit proces tradičního bělení z 8 týdnů až na jeden
den. Kamenec (hlinitý) se používal tehdy již běžně k

vyčiňování kůží a kožešin a také v ranhojičství pro své
antibakteriální vlastnosti. Ostatně kamenec se vyráběl
na Berounce u břidlicových dolů od 16. století. Je tedy
nasnadě, že pod městečkem došlo k výstavbě olejny.
Vždyť v Kožlanech bylo velké množství tkalců, kteří
zpracovávali len, a vlnotkalců, rovněž zde byli jircháři
a kožešník, kteří kyselinu sírovou a kamenec pro svoji
práci potřebovali. Sloužilo-li k chemickému bělení přírodních materiálů i kožlanské bělidlo, anebo sloužilo
pouze k tradičnímu způsobu bělení tkanin, není zřejmé,
protože chybí jakékoli hmatatelné úkazy.
V roce 1841 nesl objekt olejny podle indikační skici
číslo popisné 227, podle starého číslování probíhajícího
od roku 1770 do konce 30. let 19. století, mu patřilo
číslo 186. Je tak pravděpodobné, že podle výše čísla
popisného byl objekt postaven někdy ve 2. či na počátku 3. desetiletí 19. století na stavební parcele č.
343, mezi pozemky č. 3259, 3258, 3261 a 3262, které
byly později scelené s dalšími pozemky v jeden pod jiným číslem, tudíž nelze dnes provést zcela přesnou lokalizaci v terénu. Trochu nám napomáhá stará cesta,
která vedla k olejně a jejíž podstatná část se dochovala
podle srovnání historických map se stávající situací dodnes.
Podle matrik kožlanské farnosti měl objekty olejny
propachtovány na konci 30. let 19. století František Rabas s manželkou, ze známé mlynářské rodiny, po něm
zde na samém počátku 40. let 19. století seděl Petr
Kauer s manželkou. Ti se pak přestěhovali do dolních
Kožlan, do čp. 181. O dvacet let později je objekt uváděn jako rolnická usedlost (majitelem byl Jan Sinkule z
Hradecka), takže před tím musel přestat plnit svoji
funkci, nejspíše hned po roce 1848. Ostatně výroba v
nepříliš vzdálených Břasích byla určitě levnější. Navíc
se ve 2. polovině 19. století přešlo na anglický způsob
přímé výroby kyseliny sírové, takže olejny, především
ty malé, postupně zanikaly pro svoji malou efektivitu a
nízkou konkurenceschopnost. Podle reambulace mapy
stabilního katastru byl někdy mezi roky 1841 – 1874
postaven v areálu olejny místo dřevěné stavby poměrně velký zděný objekt, snad v souvislosti se zemědělským využitím bývalé olejny. Podle sčítacího operátu bylo stavení v roce 1880 již rozbouráno. Údolím
potoka se prohnala v roce 1878 další velká povodeň.
Jitka Vlčková

Pohled na louku u Hrádeckého potoka s vyústěním
staré cesty, která vedla do objektu olejny.

Pohled na protější stráň nad potokem se zbytky drcené břidlice. Podle krmelce je možné místo snadno
identifikovat.

www.kozlany.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve věku nedožitých 101 let zemřel v sobotu 22. ledna pan Jaromír Hour.
K uctění jeho památky se v neděli rozezněl zvon kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni,
aby zvěstoval tuto smutnou zprávu.
Čest jeho památce.
Eva Sýkorová
Službu zvonit na počest zesnulých převzal po svém otci pan Jiří Havlík.

KNIHOVNA KOŽLANY
Přehled činnosti knihovny v roce 2021
Také loňský rok připravil v knihovně některá omezení, která museli čtenáři respektovat. Naštěstí se to
neodrazilo v návštěvnosti ani ve výpůjčkách. Omezeny
byly také akce, které knihovna připravuje pravidelně.
Nemohla se uskutečnit Noc s Andersenem, na kterou
se děti obvykle těší, ani velikonoční či vánoční tvoření.
Chodba knihovny hostila několik výstav. První byla
uspořádána ve spolupráci se školní družinou s názvem
Krtek a prázdniny a připomněla významné výročí
Zdeňka Milera. Děti namalovaly krásné krtčí obrázky,
ale také vyrobily papírový model autíčka i s krtkem.
Výstavka se moc líbila, navštívily ji děti mateřské školy,
které si poslechly známou pohádku o krtkovi a kalhotkách, mohly si zahrát pexeso, nebo prohlédnout knihy.
Další podzimní akce přilákala návštěvníky z řad sportovců, neboť jsme představili výstavku, kterou připravila paní Jitka Vlčková o kožlanském fotbalu. V závěru
roku jsme si mohli připomenout Vánoce našich předků.

Metodičky Městské knihovny v Kralovicích navštívily
knihovnu v tomto roce dvakrát. Jednou se knihovnice
zúčastnila společné schůzky knihovníků kralovického
regionu. Ostatní schůzky a semináře se uskutečňovaly
on-line.
Knihovna se opět zapojila do projektu Česká knihovna, ze kterého získala knihy českých autorů za
6 300 Kč.
Statistické údaje:
v knihovně bylo v roce 2021 přihlášeno 338 čtenářů,
kteří uskutečnili 9943 výpůjček, z toho 1368 časopisů.
Zapsáno bylo 294 nových knih a 131 jich bylo zapůjčeno prostřednictvím výměnných souborů z knihovny
Kralovice a dále bylo uskutečněno 70 výpůjček z meziknihovní výpůjční služby.
V době uzavření knihoven zpřístupnily některé knihovny své digitální fondy, na které byli čtenáři upozorňováni.
Hana Tupá

Městská knihovna Kožlany pořádá

sbírku šatstva, obuvi a hraček
ve dnech 1., 4., 8. a 11. února 2022 od 9,00 - 11,30 a od 14,00-17,00 hod.
Čisté zboží zabalte do krabic, nebo igelitových pytlů tak, aby vydrželo transport.

Ukliďme svět slaví 30 roků! A za dva měsíce to vypukne!
Zbývají jen dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme
svět, kterou už 30. rok u nás koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP). Termín pro jarní akce Ukliďme svět je stanoven na 26. března. Po
dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce značně omezovala pandemie
Covid 19, se konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech útlumu
pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete už nyní!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách
www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou od
ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude
zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden před hlavním
úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před
hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze
konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 26.3., může se na případné podpoře domluvit
individuálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu požádat do 1. března. Na konci srpna však bude možná
další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.uklidmesvet.cz.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Fotografie z úklidů volně k dispozici zde: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/7733779
www.kozlany.cz
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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 1. 2. 2022.
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