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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
přišlo jaro a s ním se objevily
škody,
které
napáchala jednak zima, ale
také lidé, kteří
se
domnívali,
že sníh bude
ležet celý rok a
ukryje nepořádek, který udělali. Naše technické
služby
začaly s úklidem hned jak slezl
sníh.
Částečně
se již podařilo
uklidit parky, prořezat suché a polámané větve a keře. Od dubna,
nastoupí další pracovníci na veřejně
prospěšné
práce
placené
z dotací EU. Pro město je to významná pomoc na sezónní práce
v lese a na úklid veřejných prostranství.
Hřiště u školy se k 1. dubnu
otevírá podle platného provozního
řádu.
V našich lesích se daří zpracovávat škody napáchané loňskou letní
vichřicí. Většina poškozených a
popadaných stromů byla prodána
zájemcům
o
palivové
dříví.
V souvislosti s možností samovýroby palivového dřeva byly zavedeny častější a přísnější kontroly
v lese. Byl zaveden systém jasného značení povolení pro samovýrobu. Tímto opatřením chceme ome-

zit možnosti krádeží dříví z našich
lesů na minimum.
Dotaci na příspěvek na opravu
chodníku u DPS jsme bohužel nedostali. Faktem je, že jsme dotace z titulu „Program stabilizace a
obnovy venkova PK“ dostávali tři
roky za sebou. Proto byl v letošním
roce upřednostněn někdo další.
Žádost o dotaci na návrh územního
plánu byla úspěšně odevzdána.
Samotný návrh územního plánu
města Kožlan ještě musí projít připomínkovým řízením dotčených
orgánů a poté se k němu budou
moci
vyjádřit
i
občané.
V současné době se zpracovává
žádost o dotaci na technické zhodnocení hasičského vozidla T815.
Dobrou zprávou je získání dotace
na realizaci akce „Rybník Vožehák“. Naší snahou je získat finanční prostředky na podíl města
na této akci, proto jsme podali
žádost i na Plzeňský kraj.
Po úvodním setkání zájemců o
výstavbu garáží vznikly dvě skupiny, které nyní intenzivně pracují
na přípravě projektů stavby.
Každý měsíc přijde nějaká kontrola. Tentokrát jsme měli kontrolu
na provoz vodovodu ze strany
krajské hygienické stanice v Plzni.
Kontrola dopadla na výbornou. Vodovod je provozován v souladu se
všemi hygienickými předpisy.

V měsíci březnu se podařilo
uskutečnit výměnu lina na chodbě
v DPS. Vzhledem k nerovnostem
podkladního betonu se musela
nejdříve udělat betonová stěrka a
potom teprve položit lino.
Také se uskutečnila schůzka
s občany Hodyně, na které jsme
společně probírali možnosti umístění pomníku Antonína Švehly.
Pomník by se mohl odhalovat 2.
července tohoto roku.
Žádost o pozemkové úpravy
v Kožlanech je již téměř hotová a
po její realizaci
budeme mít hotové pozemkové úpravy ve všech
našich obcích.
16. března se konalo zasedání
zastupitelstva, které probíralo důležité majetkové, finanční a jiné
záležitosti města. Podrobnější informace najdete na jiném místě
našeho zpravodaje.
Nejdůležitější kulturní událostí
se stal tradiční kožlanský masopust a s ním související výstava
v zasedací místnosti městského
muzea „Masopust očima dětí“.
Ze sportovních událostí je třeba
upozornit na „Míčový desetiboj“,
který se již stává tradiční sportovní
akcí v Kožlanech. Basketbalistkám
pomalu končí sezóna a fotbalistům
naopak začíná. Sportovní a kulturní dění se zkrátka v Kožlanech
nezastaví po celý rok.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Z jednání rady města Kožlany za období leden - březen 2011
Na svém prvním zasedání v
tomto roce dne 3. ledna 2011
za účasti všech členů rady a tajemnice rada schválila zvýšení ceny dřeva u samovýroby ze stávajících 60,- Kč/prm na 100,- Kč/prm,
u lokální těžby silnějších stromů
na 150,- Kč/prm a u výřezu prodej
za 50% z prodejní ceny dřeva,
smlouvu o bezúplatném převodu
výpočetní techniky pořízené v
rámci
projektu
„Internetizace
knihoven Plzeňského kraje“ realiwww.kozlany.cz

zovaným Plzeňským krajem, platový výměr pro ředitele ZŠ a MŠ
Kožlany s platností od 1.1.2011 a
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 4.2.2000 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s. na
pronájem nebytových prostor v
objektu bývalé kotelny nacházející
se na
pozemku p.č. 630 v k.ú.
Kožlany.
Dále
rada
schválila
smlouvu o užití, implementaci a
provozní podpoře informačního
systému FENIX, smlouvu o odvá-

dění odpadních vod č. 5500003281
na odběrné místo Kožlany, Pražská
37 (sokolovna) a dodatek ze dne
13.12.2010 ke smlouvě o odvádění
odpadních vod č. 5500003281,
smlouvu o poskytnutí finanční dotace (ve výši 30.000,- Kč), jejímž
předmětem je poskytnutí neinvestiční finanční dotace poskytovatelem příjemci v rámci programu
„Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
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na zajištění pečovatelské služby na
území Plzeňského kraje v roce
2010“ na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby. Rada
též schválila podmínky Rozhodnutí
k našemu projektu „Územní plán
Kožlany“, poskytnutí finančního
příspěvku Mysliveckému sdružení
Dřevec ve výši 5.000,- Kč na nákup vrhačky asfaltových terčů na
střelnici „ve Hlinech“, poskytnutí
finančního příspěvku Pěveckému
souboru Václav v Čisté ve výši
2.000,- Kč na dopravu členů souboru na zkoušky, zveřejnění žádosti DP měst Mostu a Litvínova o
prodej pozemků st.p.č. 598 a 599,
poz. p.č. 3971/2, 3971/3, 3971/4,
3971/5, část 3971/6, 3971/8,
3971/9,
3973/11,
4146/2,
4146/3, 4146/4, 4146/5, 4146/6,
4146/7, 4146/8, 4146/9, 4146/10,
4294/5, smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů 2011-05 uzavřenou mezi Muzeem a galerií severního Plzeňska Mariánská Týnice a
městem Kožlany a podání žádosti
o dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj na dětské hřiště
v Kožlanech. Dále rada doporučila
jednat se společností Becker s.r.o.
Kralovice ohledně ceny za ukládání
odpadu ve sběrném dvoře v Kožlanech, požádat vlastníky pozemků
cesty ke hřbitovu v Kožlanech o
souhlas s úpravou cesty a oznámit
jim, že při KPÚ Kožlany jim budou
pozemky vyměněny.
Na zasedání dne 24.1.2011,
za účasti všech členů rady a tajemnice rada vzala na vědomí
jmenování paní Jany Dufkové tajemnicí MěÚ Kožlany a snížení cen
za ukládání odpadu ve sběrném
dvoře v Kožlanech. Rada schválila
poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 2.000,- Kč Motoklubu Kříše na
nákup pneumatik pro závodní motocykl jejich člena, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,Kč Klubu českých turistů, Plzeň,
pro rok 2011 na obnovu a údržbu
turistických cest, výměnu poškozených tabulek a údržbu směrovníků, zápis občana Kožlan do místního seznamu zájemců o byt v DPS
Kožlany a podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011 na akci: Oprava
chodníku v Jasmínové ulici u DPS.
Dále rada nedoporučuje převod
pozemků st.p.č. 24/1 a 24/2 v k.ú.
Hedčany přímým prodejem D-K
zemědělské a.s. Dřevec vzhledem
k tomu, že na části pozemku se
www.kozlany.cz

nachází budova v majetku města a
prostranství kolem budovy č.p. 27,
objekt bývalé školy, je využíváno
jako veřejné
prostranství a neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku občanskému sdružení
Aragonit, Cheb, na hudební festival
zdravotně
postižených
–
SOUZNĚNÍ.
Na zasedání dne 14.2.2011 za
účasti čtyř členů rady a tajemnice,
omluvena Hana Tupá, rada schválila termín a program 2. zasedání
zastupitelstva města Kožlany, rozvahu, výkaz zisku a ztrát k
31.12.2010 a rozpis závazného
ukazatele rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany na rok 2011, dodatek
č. 1/2011 ke smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou, zápis občana Kožlan do seznamu zájemců o umístění do DPS
Kožlany, s tím, že v současné době
není volný žádný byt a též provedení následné veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Kožlany od Jana Šnejdara, DiS.
za navrženou cenu. Rada též doporučuje vydávat povolení k vjezdu
vozidla do lesa a k těžbě dřeva,
které bude umístěno viditelně ve
vozidle.
Na zasedání dne 14.3.2011 za
účasti všech členů rady a tajemnice rada schválila návrh nového
uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Hedčany, vyúčtování pečovatelské
služby za rok 2010 se zůstatkem
123.788,- Kč pro rok 2011, dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10/08 ze
dne 13.05.2008 o úhradě nákladů
spojených se
zabezpečením
peč.služby, návrh ZŠ a MŠ Kožlany
na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 94.204,33, a to do
rezervního fondu 70.000,- Kč a
fondu odměn 24.204,33 Kč a odpisový plán ZŠ a MŠ Kožlany na
rok 2011 s výší odpisu 59.337,46
Kč. Dále rada schvaluje výstavbu
bioplynové stanice ve středisku
areálu D-K zemědělská a.s. ve
Dřevci, napojení svodu dešťové
vody z domu č.p. 55 do městské
kanalizace (dle přiloženého plánku) s tím, že bude provedeno v
travnatém pruhu bez zásahu do
místní komunikace, dohodu o
údržbě aplikačního programu Bytové agendy za částku 700,- Kč
za měsíc (bez DPH) s tím, že
cena nezahrnuje cestovné 9,-

Kč/km, uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o nájmu nebytových
prostor uzavřenou dne 01.05.2009
s nájemcem PENZION RUDOLF II.
s.r.o. z důvodu vymezení povinností nájemce k předkládání dokladů potřebných k zápočtu nájemného a kopií všech revizních a
kontrolních zpráv a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor
uzavřenou
dne 31.03.2008 s firmou Eva Sýkorová - Reklamní studio ES, z
důvodu vymezení povinností nájemce k předkládání dokladů potřebných k zápočtu nájemného.
Dále rada schválila přijetí Miroslava Suchomela do pracovního poměru na dobu určitou, a to od
01.05.2011 do 31.10.2011, poskytnutí finanční dotace na nákup
stanu pro LT Kožlany
ve výši
7.000,- Kč, uzavření darovací
smlouvy mezi dárcem Amagasaki
Pipe Czech s.r.o. a obdarovaným
městem Kožlany o poskytnutí daru
- počítačového monitoru v hodnotě 100,- Kč pro potřeby Městské
knihovny,
uzavření
darovací
smlouvy kdy SDH Kožlany jako
dárce daruje Městu Kožlany finanční dar ve výši 206.830,- Kč na
rekonstrukci hasičské zbrojnice v
Kožlanech a technickou
repasi
hasičské cisterny, uzavření smlouvy o dílo mezi firmou Jana Prusíková, Koberce, linolea, Kozojedy a
městem Kožlany uzavřenou na dodávku a pokládku PVC na chodbě
v pečovatelském domě v Kožlanech, paní Hanu Tupou jako zástupce města ve školské radě ZŠ a
MŠ Kožlany a zhotovení nových
pohlednic města Kožlany. Rada též
doporučuje odložit zveřejnění záměru o prodloužení smlouvy o
nájmu pozemku p.č. 3623/8 v k.ú.
Kožlany pro účel zahrádky, do doby vyřešení posunutí hranice zahrádek z důvodu zřízení šikmého
stání pro vozidla, protože může
dojít ke změně výměry zahrádek,
zastupitelstvu
města
Kožlany
schválit podání žádosti o příspěvek
od Plzeňského kraje na technické
zhodnocení cisternových automobilních stříkaček v roce 2011 a doporučuje zastupitelstvu města Kožlany schválit zveřejnění záměru o
prodeji 2 garáží v b.j. 387 v Kožlanech.
Na všech zasedáních vzala rada na
vědomí rozhodnutí, sdělení a nařízení
úřadů, různá oznámení organizací a
občanů, zabývala se různými organizačními záležitostmi.

V. Kratochvíl - místostarosta
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Dne 16.3.2011 se konalo 2. zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující
usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva
dne 15.12.2010
- Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kožlany za rok
2010
- Zprávu finančního a kontrolního
výboru za rok 2010
- Zprávu starosty města
Zastupitelstvo určuje:
č. 8/11 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Berbra a Zdeňka Pícla,
návrhovou komisi ve složení-

předseda Václav Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Luboš
Kulhánek
a zapisovatelem Janu
Dufkovou
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 9/11 - program 2.zasedání zastupitelstva, č. 10/11 - změnu
rozpočtu města na rok 2011 - 1.
rozpočtové opatření, č. 11/11 rozdělení příspěvku z rozpočtu
města pro sportovní organizace,
č. 12/11 - hospodaření města Kožlany za rok 2010 a to bez výhrad,
č. 13/11 - zamítnutí prodeje po-

zemků u rekreačního střediska DP
měst
Mostu
a
Litvínova
v Kožlanech, č. 14/11 - zveřejnění záměru o prodeji 2 garáží v b.j.
387,
Větrná
ulice,
Kožlany.
č. 15/11 - podání žádosti o příspěvek od Plzeňského kraje na
technické zhodnocení hasičského
auta v r. 2011, č. 16/11 - prominutí pohledávky DBK KožlanyKralovice vůči ZŠ a MŠ dr. Eduarda
Beneše Kožlany ve výši 62.800,Kč, č. 17/11 - poskytování příspěvku na stravenky pro starostu
města z rozpočtu města.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
12. a 15. 4. 2011 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (min. 1m2)
Domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – pouze nepoškozenou
Věci, které opravdu brát nemůžeme! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce.

Více na www: diakoniebroumov.cz

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Dům pohádek
V březnu děti z mateřské školy navštívily nově otevřený Dům pohádek v Plzni. Velmi pěkně vybavená stavba
pro děti se nachází poblíž vchodu do Dinoparku.
Otevřeným prostorám vévodí pařezová chaloupka s dvěma klouzačkami, veškerá výzdoba je z večerníkových
pohádek. Děti mají možnost volného pohybu v celém prostoru, kde jsou příjemné dílničky na výtvarné vyžití,
hrací koutky a divadelní scéna. Zde jsme si vyzkoušeli plno pohádkových kostýmů a dokonce zahráli pohybově
ztvárněnou pohádku O Šípkové Růžence. Čas, který jsme si na návštěvu vyhradili, velice rychle utekl a nám bylo líto, že už venku čeká autobus. Děti opouštěly Dům pohádek jen nerady. V tomto velice příjemném prostředí
se dá strávit s dětmi skoro celý den, součástí je i večerníčková cukrárna a prodejna hraček. Po celou dobu hraní
se mezi dětmi procházel Večerníček .
Takovýto výlet můžeme jen doporučit všem rodičům s malými dětmi.
L.Kozlerová

www.kozlany.cz
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Okresní kola mladších žáků a žákyň v basketbale
V úterý 1. března pořádala naše škola a DBK Kožlany-Kralovice okresní soutěž škol v basketbale mladších žákyň. Zúčastnily se dívky Gym. Plasy, ZŠ Kralovice, ZŠ Žihle, ZŠ Horní Bříza a naší školy. Bez zaváhání turnajem procházela družstva Kožlan a Kralovic. Pak se utkala ve finále a naše dívky smolně prohrály o jeden koš. Snad jim to oplatíme v krajském
kole, které bude opět u nás 12.dubna.
Stejné soutěže se v pátek 18.března v Plasích
účastnili i mladší hoši. Mužstva přijela skoro stejná ja-

ko na dívky, jen Žihli nahradila ZŠ Plasy. Naše družstvo bylo sestaveno z žáků sedmé, šesté, páté a dokonce třetí třídy. Výškový rozdíl protihráčů byl znatelný, naši bojovali a hýřili pohybem, ale stačilo to jen
na čtvrté místo. Věřím, že jejich čas ještě přijde!
Děkuji dívkám i klukům za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr.Jaroslav Berbr

HISTORIE
Historická výročí tohoto měsíce
1.4.1929 - se narodil Milan Kundera, spisovatel, autor básní, dramat, prózy a esejí a také překladatel
1.4.1979 - v Československu byl zaveden letní čas
2.4.1792 - ve Spojených státech amerických byl zaveden dolar jako oficiální platidlo
3.4.1873 - narodil se Tomáš Baťa, zakladatel obuvnické firmy Baťa a jeden z největších podnikatelů své doby
(† 12. července 1932)
Tomáš Baťa byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvnické firmy Baťa a jeden z
největších podnikatelů své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobě a prodeji svých výrobků, kterými dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podnikání revoluční a
jsou stále užívány jako příklady top managementu. Pro svoji firmu dokázal vybudovat město Zlín.
3.4.1885 - se narodil Gottlieb Daimler je vynálezcem dnešního typu spalovacího motoru a konstruktérem
prvních motocyklů a automobilů.
Daimler sestrojil společně s Wilhelmem Maybachem v roce 1885 ve Stuttgartu první motocykl, a v roce 1886
také první čtyřkolý automobil poháněný spalovacím motorem.
V roce 1892 Daimler zvětšil tehdy základní rozměry vozů a zkonstruoval tak první nákladní automobil.
4.4.1882 - se narodil Emil Filla, český kubistický malíř († 7. října 1953)
5.4.1355 - Karel IV. byl ve Svatopetrském chrámu v Římě korunován císařem Svaté říše římské.
Český král, syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Vzdělání se mu dostalo na francouzském dvoře,
kde byl také oženěn s první ze svých čtyř manželek Blankou z Valois. Jako český král stál u zrodu Nového Města
pražského a dal zbudovat Karlův most. Roku 1348 vydal zakládací listinu pozdější Karlovy univerzity. Na jeho
popud byla zhotovena Svatováclavská koruna. Zanechal po sobě několik spisů, mezi nejznámější patří autobiografie Vita Caroli.
6.4.1896 - v Athénách se poprvé po takřka 1500 letech konaly olympijské hry
Na prvních letních olympijských hrách se soutěžilo ve 43 soutěžních disciplínách devíti sportů. LOH se účastnilo 245 sportovců ze 14 zemí. Čeští sportovci v Athénách nestartovali. Her se zúčastnil jen dr. Jiří GuthJarkovský, který už od roku 1894 byl členem Mezinárodního olympijského výboru. Vrátil se okouzlen olympijskou myšlenkou a okamžitě zahájil intenzivní přípravu na start české delegace na příštích hrách.
6.4.1909 - zřejmě jako první člověk dosáhl Robert Peary severního pólu
12.4.1961 - sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se na palubě lodi Vostok 1 stal prvním člověkem ve vesmíru
14.4.1930 - zemřel Vladimír Majakovskij, ruský básník a dramatik (* 19. července 1893) Stal se zakladatelem ruského futurismu, který ovlivnil celou sovětskou literaturu. Psal také filmové scénáře a dětskou literaturu
18.4.1955 - zemřel Albert Einstein, americký fyzik německého původu (* 14. března 1879)
23.4.1564 - narodil se William Shakespeare, anglický dramatik a básník († 23. dubna 1616)
Většinu svých her napsal v letech 1590-1613. Ze začátku psal hlavně komedie a historické hry, žánry, které vyzdvihl na vrchol tehdejšího umění. Od roku 1608 psal převážně tragédie, včetně jeho slavných her jako jsou
Hamlet, Král Lear a Macbeth. Roku 1623 vydali dva jeho divadelní spolupracovníci První Folio, kolekci všech jeho her. Shakespeare byl za svého života významný básník a dramatik, byl tehdy údajně známý dokonce i na
našem území[1] (jiné zdroje[2] uvádějí, že k prvnímu českému překladu (adaptaci) Shakespearova díla došlo
až v roce 1786 zásluhou Karla Ignáce Tháma). Světovou slávu získala jeho díla až v 18. století zásluhou francouzských a německých překladů. I v dnešní době jsou jeho hry velmi oblíbené a jsou stále hrány po celém
světě.
23.4.1836 - byla vydána lyrickoepická báseň Máj od Karla Hynka Máchy
28.4.1923 - v Londýně byl otevřen stadion Wembley S kapacitou devadesáti tisíc sedadel je to druhý největší stadion v Evropě (po Nou Campu).
29.4.1980 - zemřel Alfred Hitchcock, britský filmový režisér (* 13. srpna 1899)
Sir Alfred Hitchcock byl filmový režisér a producent, který proslul jako mistr thrillerů a kriminálních příběhů s
vysokou uměleckou hodnotou. Během své více než šedesátileté kariéry, která zahrnovala éru od němých filmů,
přes vynález filmů mluvených až do doby barevných filmů, režíroval více než padesát filmů. Již během svého života patřil Hitchcock mezi nejúspěšnější a veřejností nejvíce uznávané světové režiséry a i nadále zůstává jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších režisérů doby. Je proslulý svým expertním a bezkonkurenčním zvládnutím tempa a napětí děje ve všech svých filmech. Alfred Hitchcock má hvězdu na hollywoodském chodníku
slávy.
www.kozlany.cz
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KULTURA
Kulturní komise informuje:
Na 9. dubna je připraven zájezd do Divadla Josefa
Kajetána Tyla na hru Lev v zimě. Odjezd je v 17,30
hodin na obvyklých místech. Cena vstupenky 260,-Kč.
19. března byla v kožlanském muzeu otevřena
výstavka Kožlanský masopust očima dětí.
Děti pod vedením svých pedagogů vytvořily krásné
masopustní masky, které doplnily o zajímavé texty.
Výstava potrvá do konce dubna. Otevřeno úterý až
sobota od 7:30-12:00 a 12:30-16:00.
2. dubna 2011 zahajuje sezónu Muzeum a galerie
severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

SPOLKY
Kožlanská sokolská košile na výstavě Smetanovské dny Bella Italia
V rámci 31. Smetanovských dnů se uskutečnila výstava o
cestách českých umělců
po Itálii 19. století. Do
Studijní
a
vědecké
knihovny v Plzni putovala také sokolská košile zapůjčená od paní
Aleny Strakové z Kožlan.
Vznik sokolského kroje tvoří zajímavou epizodu v dějinách módy.
Autorem návrhů byl
malíř Josef Mánes. Od
zakladatelů Sokola –
Miroslava Tyrše a Jindřicha Főgnera – dostal
jako jedinou podmínku,
aby součást kroje tvořila červená garibaldiovská košile. A právě tato
košile vyvolala hned na počátku mezi členy Sokola spor. V
demokraticky vedené anketě k Mánesovým návrhům část
členstva s červenou košilí nesouhlasila. Zdála se jim – právem – příliš provokujícím symbolem revoluce. Většina však
s ní souhlasila, neboť ji považovala za symbol demokratických a národně osvobozeneckých cílů sokolského hnutí.

Jak připravit zahrádku po zimě
(příspěvek kožlanských zahrádkářů)
Duben a květen jsou pro všechny zahrádkáře ty
nejdůležitější měsíce v roce. Právě v těchto měsících
se totiž začíná rozhodovat o tom, jaká bude v létě a
na podzim úroda. A jaké květiny, keře a stromy udělají při dobré péči zahrádkářům radost. A naopak,
které rostliny kvůli květnovému „výpadku“ budou
strádat. Přinášíme několik zásadních rad, které Vám
připomenou, co ještě třeba v jarních měsících na zahrádce udělat.
1. Nastává čas odplevelování. Abyste si ušetřili
pozdější boj s pralesem plevelu, začněte v květnu
www.kozlany.cz

pečlivě odstraňovat plevele ze záhonů. Postačí jednou týdně. Když se teď plevele nezbavíte, později
hluboko zakoření a jen těžko se ho zbavíte.
2. Pro udržení vláhy a proti plevelům záhony mulčujte rozdrcenou kůrou (borkou).
3. Plevel ze zeleninových záhonů dávejte do
kompostu, kde vám dobře poslouží. Do kompostu
nedáváme pýr plazivý, oddenky pcháče a svlačce vytrvalého ani plevele, které mají již vytvořená semena.
Kompost umístíme nejlépe na zastíněné místo na
okraji zahrady. Udržujte ho dostatečně vlhký a neza-
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pomeňte ho zakrýt vhodným mulčovacím materiálem
(rašelina, sláma atd).
4. Je čas vyhlásit boj mšicím. Letošní průběh počasí nasvědčuje, že by mohli být se mšicí určité problémy. Zima byla relativně chladná, což jim nesvědčí, ale
současné teplé a relativně suché počasí jim velmi vyhovuje. V boji proti mšicím přistupujeme opravdu až
se vyskytnou a upřednostňujeme insekticidy, které
nehubí jejich predátory slunéčka sedmitečná. Nejznámější je přípravek Pirimor.
5. Nesnažte se úplně vymýtit kopřivy. Jsou totiž
v přiměřeném množství velmi užitečné. Vedle čistících
čajů a nálevů na zkvalitnění vlasů, můžete také
vylouhovaný roztok z kopřiv použít jako hnojivou zálivku, rostliny po této zálivce dobře prospívají. Kopřivy
louhujte ve větší nádobě nebo několika nádobách (
10 až 15 litrů) dva týdny, každý den zamíchejte. Po
dvou týdnech roztok, který už neobsahuje pěnu, můžete použít k zálivce. Nejlépe je roztok zředit , jeden
díl kopřivového roztoku a dva až tři díly vody.
6. Když musíte proti škůdcům použít insekticidy,
zakryjte během postřiku zem pod rostlinami plastikovou folií nebo starými novinami. Tak se postřik nedostane do půdy ani na jiné rostliny okolo.
7. Nalákejte na svou zahrádku včely, které opylují rostliny. Nezapomeňte proto vysazovat medonosné rostliny, které zajistí dostatečný nálet včel na
vaší zahrádku např. slunečnice roční, zemědým lékařský, mateřídouška obecná atd.
8. Na užitkových zahradách začíná boj proti žravým slimákům a hlemýžďům. Použijte např. přípravky Ferramol, Vanisch granule nebo
Mesurol.
Hlemýždi mají ale také rádi pivo, takže je můžete nalákat do „pivních pastí“. Do země umístěte zavařovací
sklenice a do poloviny je naplňte levným pivem.
9. Úplně ladem a svému osudu nenechávejte
rozhodně odkvetlé jarní cibuloviny. Vylamujte jim
květy, aby se cibule zbytečně nevysilovaly tvořením
semeníků. Nikdy u nich neseřezávejte listy ! Nechte je
přirozeně zaschnout a cibule zatáhnout.
10.
Macešky v truhlících můžete naradit
v poslední květnové dekádě kvetoucími letničkami.
11. Ekologicky čistou alternativou chemického
boje proti mšicím je např. mléko! Namíchejte stejné množství nízkotučného mléka a vody a roztokem
postříkejte koruny stromů. Ošetření provádějte několikrát v rozmezí několika dní. Mléko zabraňuje mšicím
v dýchání a hubí je tak. Tato rada je pro zájemce
s ekologickým smýšlením, ale nepočítejte s takovou
účinností jako u klasických insekticidů.
12. Na jednom záhonu pěstujte různé plodiny. Lépe se tak využije světlo a místo a živiny z půdy jsou
také lépe využity. Omezuje se také zaplevelení.
13. Pokud pěstujete pohromadě různé druhy
plodin, vyhněte se následujícím kombinacím:
tyčkové fazole-cibule * hrách-fazole, rajčata * okurky-rajčata *brambory-rajčata, * salát-petržel. Naopak tyto plodiny bývají dobrými sousedy: fazolemrkev, květák * zelí-keříčkové fazole * mrkev-cibule
* salát-ředkvičky,kedlubny * rajčata-petržel,celer.
14. Pokud jste dopěstovali nebo nakoupili sazenice
bylinek, můžete je nyní vysazovat na zahrádku.
Z druhů u nás běžně dostupných lze doporučit např.
vytrvalé (máta peprná, meduňka lékařská, dobromysl
obecná, tymián, levandule lékařská, yzop lékařský,
saturejka horská, libeček lékařský) a jednoleté (bazalka pravá, saturejka zahradní, majoránka zahradní).
www.kozlany.cz

15. Jednou z nejrozšířenějších chorob růží je
padlí. Napadá hlavně ty rostliny, které rostou
příliš blízko u sebe nebo mají málo slunce. Růže
udržujeme řezem vzdušné, dostatečně přihnojujeme.
Doporučuje se zalévat ráno, aby listy mohly rychle
oschnout.
Z dostupných
fungicidů
lze
použít
BAYLETON 25 WP, BIOOL, FUNDAZOL WP, RUBIGAN
12 EC.
16. Rostlinám také velmi prospěje postřik heřmánkovým roztokem. Posílí rostliny a ty jsou pak
odolnější proti mšicím a různým plísním. Postačí 50
gramů heřmánku na 10 litrů vody. Nechte 15 minut
louhovat, přeceďte a můžete použít.
17. Kontrolujte nové výhony jabloní, zda se na
nich neobjevuje padlí jabloňové. Poznáte ho lehce
podle toho, že listy vypadají jako pomoučené. Napadené větve odstřihněte až ve zdravém dřevě a spalte.
Provádějte pravidelný řez korun jabloní. Pokud pěstujete ostružiny a ještě jste tak neučinili, odstraňte
dvouleté výhony a jednoleté zkraťte o třetinu.
18. U révy vinné čistěte kmínky od nadbytečného obrostu, od báze kmene až po výhony na tažni. Na plodných tažních provádíme podlom, kdy
z pupenu ponecháme vyrůst pouze jeden výhon, nejlépe výhon hlavní s nejvyšší násadou květenství.
V závislosti na klimatických podmínkách je třeba počítat se zahájením ochrany proti houbovým chorobám.
19. Koncem měsíce května napadá plody třešní
vrtule třešňová. Ta způsobuje, že je úroda našich
třešní znehodnocena červivostí. Na strom proto vodorovně připevněte žluté, lepem natřené desky. Na každý metr výšky stromu použijte dvě desky. Stromy je
možné ošetřit při náletu vrtule třešňové insekticidem.
20. Na jabloních hlídejte výskyt vlnatky krvavé.
Je to hmyz asi 2 mm dlouhý, rezavě až červenavě
hnědý, narudlý až fialově červený, pokrytý voskovými
bílými výpotky. Pokud se vyskytnou, potírejte je štětečkem namočeným v mýdlovém roztoku s alkoholem.
Možno použít insekticidy MOSPILAN 20 SP, PIRIMOR
25 WG.
21. Proti dalšímu škůdci na jabloních, obaleči
jablečnému, který je nejčastějším původcem
červivosti plodů, je účinný roztok mýdla. Ochranu
provádíme podle náletu motýlů obaleče jablečného na
feromonový lapák.
22. Pěstitelé meruněk bedlivě pozorují, zda neodumírají větve a nové výhonky. Má je na svědomí
houbová choroba monilióza. Zaschlé větve odstraňte
až do zdravého dřeva a zatřete stromovým balzámem. Proti této houbové chorobě je však nejúčinnější postřik na počátku kvetení a při dokvétání fungicidy
BAYCOR 25 WP, HORIZON 250 EW, SPORGON 50 WP.
23. Výhony u ovocných stěn hrušní a jabloní
ohýbejte do vodorovné polohy, podpoříte tím plodnost.
24. Pokud mají jabloně, hrušně a broskvoně nasazeno na velkou úrodu, protrhávejte je.
Každý plod tak bude mít dostatek místa pro vývoj a
růst.
v radách budeme pokračovat i přístě
ZO ČSZ Kožlany
připravuje v roce 2011 následující zájezdy:
14.5. - výstava HOBBY České Budějovice
27.8. - Čimelice
24.9. - Litoměřice
Kožlanský zpravodaj 4/2011
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Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
pořádá v sobotu 9.dubna 2011

8. ročník soutěže

„O putovní pohár starosty města“
Kožlanská jízda
Místo konání:
Hasičská zbrojnice Kožlany
soutěžní okruh v okolí Kožlan

Dojezd a prezence:
8:30 – 9:00
Nástup a zahájení soutěže: 9:15
Start soutěže:
9:30

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE zasílejte do pondělí 4. dubna 2011
na adresu: Alena Foldová, Mírová 670, 331 41 Kralovice
nebo svou účast potvrďte na mobil 724 786 590 případně e-mail alenafoldova@seznam.cz

Klub šikovných žen
V únoru jsme se sešly třikrát.
Zdobily jsme kraslice vrtanou
technikou a voskovou kresbou. Vyráběly jsme velikonoční dekorace,
háčkovaly přikrývky Patchworkovým vzorem.
Zkoušely jsme nové korálkové
vzory. Nadchly nás drátkované ozdoby. A některé z nás zkouší trpělivost svoji a hlavně naší lektorky,
která se nás snaží naučit základům
paličkování.
No, uvidíme, kdo bude mít větší
výdrž.

V měsíci dubnu připravujeme v
prostorách knihovny:
14. dubna 2011 od 14 hodin
je připraveno čtvrteční Velikonoční
kreativní
odpoledne.
Přijďte si s dětmi vyzkoušet třeba
pečení a zdobení perníčků. Z připraveného těsta si vytvoříte vykrajovátkem perníček a upečete. Potom jej můžete ozdobit bílkovou
polevou. Nebo si můžete vyzkoušet pletení velikonočních ozdob a
košíčků z papíru. Máme spolu s
Kulturní komisí a Radovánkem při-

pravené ještě jiné zajímavé kreativní vytváření.
Přijďte do Městské knihovny v Kožlanech.

23.dubna 2011 od 13. hodin
jsme pozvané na Farmářský trh
na Farmu Hedecko, kde si můžete vyzkoušet různé kreativity, které jsme připravily.
Hezké jarní vytváření vám přeje
KŠŽ Kožlany

Výstava kreativity
Dostaly jsme také pozvánku od paní Moniky Brydové na Výstavu kreativity do Prahy 10 – Dubeč. Ve dnech
1. - 3. dubna se zde pořádá kreativní víkend. Jsou zde workshopy a dílny a prodejní výstava kreativních potřeb.
Více se dozvíte na stránkách paní Brydové. Kdo rád něco vytváří, tak tomu se tam bude líbit. Je to největší
kreativní akce u nás. Nenechte si to ujít.
Klub šikovných žen
JEDNOTA SD Rakovník
obchodní dům KOŽLANY

Na měsíc květen 2011
je připraven

VATRA Bohemia, s.r.o.
Kralovice

přijímá objednávky
na Velikonoce

svoz
nebezpečných složek
komunálního odpadu a
velkoobjemového
odpadu

oznamuje
změnu jízdního řádu

mazance
zajíčci
beránci

na lince 460830 spoj 4
na lince 460831 spoj 9 a 11

veky

Přesný termín zveřejníme
v květnovém čísle.

s platností od 8.3.2011

do 20.4.2011

www.kozlany.cz
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CITÁT MĚSÍCE

Připravujeme:

„Člověk musí žít velmi dlouho,
by se stal člověkem.“
Antoine de Saint-Exupéry

v neděli 8.května 2011 pochod údolím Javornice.
Start v knihovně v 9,00 hodin.

SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky přípravných utkání mužů:
Kozojedy – Kožlany 3:2 (2:0)
Branky: Šnajdr, Šimek
Program - duben:
Muži:
2.4. Kožlany – Plasy
9.4. Sulkov – Kožlany
16.4. Kozolupy – Kožlany
23.4. Kožlany - Kaznějov
30.4. Všeruby – Kožlany

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00

Kralovice – Kožlany 0:6 (0:1)
Branky: Šnajdr, Klaus, Polcar, Štrunc, Koura, Šimek

Dorost:
10. 4. Tlučná - Kožlany
17. 4. Heřm. Huť - Kožlany
23. 4. Kožlany - Dolní Bělá
1. 5. Dobříč - Kožlany

10:00
10:00
14:30
10:00

Žáci:
9. 4. Sulkov - Kožlany
16. 4. Žihle - Kožlany
23. 4. Kožlany - Kaznějov
30. 4. Všeruby - Kožlany

14:00
10:00
10:00
14:30

DBK Kožlany – Kralovice
Uplynulá sezóna basketbalové ligy starších dorostenek se stala jednou z nejúspěšnějších v naší historii.
Celkové 7. místo je druhým nejlepším umístěním
v historii oddílu.
V průběhu soutěže jsme se potýkali se spoustou
problémů. Absence hráček z důvodů zranění, nemoci
či studijních povinností nám znemožnily ještě lepší
umístění. Je vidět, že náš kádr má dostatečné zkušenosti, které v této soutěži mohl uplatnit. Na škodu byla nízká účast na pravidelných trénincích.
V tomto roce za družstvo starších dorostenek hrály
naposledy kapitánka Veronika Kulhánková, Denisa Jo-

nášová a Kristýna Kovářová. Příštím rokem již spadají do kategorie ženy. Naposledy za nás hrála i odchovankyně žihelského basketbalu Helena Čechurová,
která od nás odchází do USK Praha. Všem bych chtěl
touto cestou poděkovat za dlouhou a úspěšnou reprezentaci města Kožlany v celorepublikových soutěžích.
Příští rok se bude hrát opět liga starších dorostenek
a ve hře jsou další ligové soutěže v mladších kategoriích. Vše bude upřesněno v letních měsících tohoto
roku.
Vladimír Přibyl

Florbalový tým FBK Kožlany před koncem sezóny
Dne 12.3. jsme odehráli již 8. turnajový den. Vzhledem k nepřízni osudu nás jelo do Strašic pouze 7 statečných. První trojka ve složení : Luboš Tupý, Jirka
Zahejský, Roman Moučka, druhá trojka : Milan Vopat,
Míra Správka, Tomáš Moučka a brankář Saša Novák.
V prvním zápase jsme změřili síly s týmem MSA Plzeň.

s vědomím, že nemáme co ztratit. Opět jsme vedli,
potom dotahovali a výborná defenzivní hra a 4 góly
Míry Správky vedly k vítězství 4:3. Emočně vypjaté
poslední sekundy zápasu neunesl hlavně kapitán soupeře, který si odnesl červenou kartu.
Celkově se nám 8. turnajový den vydařil, 3 body a
vyrovnané skóre nám zvedlo sebevědomí před posledními 6 zápasy. Víme, že zodpovědná hra dozadu a
rychlé brejky, nese svoje ovoce.
Výsledkový servis:
FBK Kožlany - MSA Plzeň 4:5
Góly : 3x Jiří Zahejský, 1x Luboš Tupý
FBK Kožlany - FBC Klokani 4:5
Góly : 2x Jaromír Správka, 1x Luboš Tupý
FBK Kožlany - FBC Jokerit Černice 4:3
Góly : 4x Jaromír Správka
FBK Kožlany- Pokusní králíci s.r.o 10:7

Ačkoliv jsme již v první minutě vedli 2:0, soupeř byl
nad naše síly a zápas vyhrál poměrem 5:4. Druhý zápas s týmem Klokanů byl pro nás velmi prestižní a důležitý z hlediska postavení v tabulce. Přestože jsme
vedli 3:0, nepochopitelně jsme polevili, což Klokani
potrestali 3 góly a nakonec jsme rádi za remízu 3:3.
Doufám, že nás zbytečně ztracený bod nebude mrzet.
Do posledního zápasu nenastoupili Milan Vopat a Jirka
Zahejský, kteří museli odjet z pracovních důvodů.
Zbylá pětice nastoupila do utkání s Jokeritem Černice
www.kozlany.cz

Pár dní po turnaji jsme dne 18.3. odehráli přátelské
utkání s týmem Pokusní Králíci s.r.o. v Plzni. Zápas
jsme odehráli v této sestavě: Jaromír Správka, Luboš
Tupý, Miroslav Vopat, Tomáš Moučka a Lukáš Správka.
Zápas jsme odehráli v naší režii. Soupeř předvedl
velice dobrý výkon, ale díky naší kvalitní obraně a
velkému nasazení jsme zvítězili. Zase jsme ukázali, že
florbal hrát umíme. Premiérově se gólově prosadil jak
hráč Lukáš Správka, který zaznamenal jednu trefu,
tak i Tomáš Moučka, který zaznamenal trefy dvě.
Kožlanský zpravodaj 4/2011
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Pozvánka
Dále bych vás jménem svým a týmu FBK Kožlany
chtěl srdečně pozvat na v pořadí druhý florbalový turnaj, který se uskuteční dne 24. 4. v tělocvičně ZŠ a
MŠ Kožlany. Začátek je v 8:00 hodin. Pokud by jste
měli zájem se turnaje zúčastnit, prosím zašlete závaznou přihlášku na e-mail Hukuluka@seznam.cz a to
do 5. 4. Ceny i občerstvení jsou zajištěny.
Další informace :
Startovné : 350 Kč za tým ( platí se v den turnaje )
Počet hráčů : 3 + brankář
(každý tým musí mít minimálně 5 hráčů)

Délka hry : 2 x 7 minut ( 1 min. přestávka )
Systém hry : Skupiny + vyřazovací část
Tomáš Moučka

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ
5.3.2011 se uskutečnil již osmý
ročník. Ze zdravotních důvodů se
nakonec dalo dohromady jen 15
dvojic oproti plánovaným 16.
Po šesté se radovala dvojice Jan
Kotěšovec – Jiří Švarc, kteří se po
dlouhé době slušně umístili i v
„náhodných“ disciplínách ( hod do
obruče, hod na koš a petling ), ale
to i kvůli celkově slabším výkonům
ostatních dvojic v těchto dovednostech. Vítězné duo dosáhlo druhého nejlepšího výsledku v historii
turnaje. Na druhém místě, se slušným náskokem před třetím, se
umístila nově sestavená dvojice
Darin Görner – Zdeněk Týmr, kteří
byli před turnajem pasováni na
černého koně turnaje. O třetí místo
byla obrovská bitva třech dvojic a
nakonec šťastnější o dva body bylo
duo Václav Hora – Ondřej Kozler
(taktéž nově sestavená dvojice)
před Tomášem Šapovalovem a

Tomášem Urbanem (pro tuto dvojici vyrovnání jejich nejlepšího výsledek dosaženého na tomto turnaji v celé historii). Na pátém místě skončila jen tři body za třetím
místem dvojice Jaroslav Berbr a
Jaroslav Švarc, kteří neobhájili
stříbrnou pozici z minulého roku.
Celé klání bylo zakončené vyhlášením výsledků kolem 19:30 a rozdáním pěkných cen soutěžícím,
rozhodčím a všem kdo pomáhal
s organizací. Jedenáctou doprovodnou disciplínu (v počtu vypitých
piv během turnaje) vyhrál Milan
Macák a Zdeněk Polcar. Zajímavostí turnaje bylo, že hned tři dvojice tvořili bratrské páry. O proti
předchozím ročníkům, se přišlo
podívat mnohem méně diváků,
přestože i letos se tvrdě bojovalo
na všech hřištích, ale vše podle
pravidel a bez zákeřností, což určitě ocenila i naše stálá zdravotnice

Věra Přibylová. Občerstvení mělo
už tradičně vysokou kvalitu a při
závěrečné děkovačce obsluha Milan Konopásek a Vladimír Jindra
sklidila zasloužené ovace. Milým
okořeněním celodenní dřiny bylo
vystoupení taneční skupiny Osm
tet. Samozřejmě velkou zásluhu na
zdárném průběhu turnaje měla i
skupina rozhodčích v čele s Alešem
Vlkem, kterému na čarách a na
hřišti pomáhal Vladimír Přibyl, Luboš Kulhánek, Václav Kratochvíl,
František Švec a Zbyněk Reiprich.
Velké dík patří i sponzorům, kteří
opět připravili hodnotné ceny. Rozloučení
s letošním
desetibojem
spojené s tradičním pečením selátka proběhne 21. května na kožlanské hájovně. Všichni soutěžící,
sponzoři a příznivci této akce jsou
srdečně zváni.
Jan Kotěšovec

20. dubna 2011 se uskuteční již

15. ročník Velikonočního volejbalového turnaje smíšených družstev.
Turnaj se bude hrát v tělocvičně základní školy v Kožlanech od 18,00 hodin.
Občerstvení bude zajištěno.
www.kozlany.cz
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VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

3

1

2

6

1

2

3

2

3

3

26

1.

Görner Darin – Týmr Zdeněk

13

2

1

2

3

4

1

5

11

2

44

2.

Hora Václav – Kozler Ondřej

2

3

7

9

12

5

2

4

14

7

65

3.

13

7

9

1

7

7

4

3

8

8

67

4.

Berbr Jaroslav – Švarc Jaroslav

9

4

3

6

1

9

13

5

10

8

68

5.

Denk Zdeněk – Frána Vlastimil

5

13

9

3

5

3

7

9

7

11

72

6.

Hurt Tomáš – Lepka Martin

9

7

4

3

7

5

9

13

13

4

74

7.

Palšovič Jan – Palšovič Jaroslav

5

5

9

9

3

9

5

9

15

6

75

8.

Vopat Miloslav – Vopat Pavel

9

13

9

6

7

1

13

7

6

5

76

9.

Kůsa Pavel – Ouřada Petr

1

9

5

9

5

13

5

9

9

13

78

10.

Macák Milan – Polcar Zdeněk

13

9

5

9

7

9

9

7

5

14

87

11.

Drda František – Drda Pavel

7

9

13

14

7

13

9

13

2

1

88

12.

Feix Tomáš – Štrunc Ladislav

7

5

13

3

12

7

13

13

4

15

92

13.

Macák Daniel – Záhejský Jiří

4

9

13

9

14

13

9

9

1

12

93

14.

Fiala Pavel – Souček Miroslav

9

13

7

14

15

9

7

1

12

10

97

15.

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

Šapovalov Tomáš – Urban Tomáš

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2011 - tabulka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V březnu jsme
Vám položili otázku: Zda se Vám líbí tradiční
masopust v Kožlanech?

Výsledky březnové ankety:

V měsíci dubnu se Vás ptáme:
Pletete o Velikonocích vlastní pomlázku?

(nová anketa bude spuštěna 1.4.)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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