PROSINEC 2020

Z RADNICE ...

Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech život nás všech velmi negativně
ovlivňují vládní restrikce spojené s pandemií covid 19.
Přes vše negativní nám příroda poskytla aspoň malou
náplast. V posledních týdnech měsíce října a první
týdny v listopadu vrcholila houbařská sezóna a ta po
mnoha letech stála za to i v našich lesích. Hub bylo
opravdu hodně.

V listopadu byly dokončeny i práce na stavbě průtahu
a všechny komunikace jsou již plně funkční. Autobusové zastávky budou dokončeny a osazeny během příštích týdnů. Bohužel i zde, u výrobce zastřešení,
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zaúřadoval covid. Díky dobré spolupráci se zástupcem
SÚSPK, panem Václavíkem se nám povedlo dojednat
navýšení rozpočtu a bylo možno položit nový asfaltový
koberec do Dřevce. Dále se nám povedlo zrekonstruovat cestu k nádraží a k Agrowestu.
Technické služby připravovaly město a vesnice na
zimu. Hrabaly a odvážely listí, uklízely lavičky, připravovaly vánoční stromky. I kolegyně na úřadě svědomitě plnily své úkoly a hlavně díky nim proběhl audit
hospodaření bez ztráty kytičky. Všem patří dík za jejich
odvedenou práci.
Před první adventní nedělí tradičně rozsvěcíme vánoční stromeček, projdeme trhy se svařáčkem v ruce,
poslechneme si koledy od našich dětí, tak to bylo v minulých letech. Bohužel letos jsme se této tradice museli
vzdát. Jako drobná náhrada bude před městským úřadem rozsvícen druhý vánoční strom.
Přesto, užijme si advent v klidu, v pohodě a v příjemném očekávání vánočních svátků. Dovoluji si Vám
všem popřát krásné Vánoce a do nového roku, roku
2021, mnoho zdraví a životní pohody. Budeme si přát,
aby ten příští rok byl lepší než ten letošní. Přeji nám
všem, aby se nám dařilo lépe a problémy, kterým
v současnosti čelíme, zůstaly daleko za námi.
Ještě jednou hodně zdraví, optimismu a pohody.
Václav Kratochvíl, starosta
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Pozvánka
na zastupitelstvo
v pondělí 14. prosince 2020
v 18:00 hodin
se koná
9. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení
-složení slibu nově nastoupeného člena zastupitelstva
-volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
4) Volba místostarosty
-určení způsobu volby místostarosty
-volba místostarosty
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
-návrh darovací smlouvy na stavbu křížové cesty,
-navýšení příspěvku zřizovatele pro ZŠ a MŠ Kožlany na rok 2020,
-podmínky převodu pozemku st. 402, jehož součástí je stavba č.p. 309 Kožlany,
-žádost o dotaci na obnovu místních komunikací z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
-žádost o dotaci na obnovu okenních výplní v budově bývalé školy č.p. 27 Hedčany,
-prodej pozemků p.č. 4337/1 a p.č. 4337/5 nově odděleného od pozemku
p.č. 4337/1 vše k.ú. Kožlany,
-prodej pozemku p.č., 4337/4 nově odděleného od pozemku p.č. 4337/1
vše k.ú. Kožlany,
-prodej pozemku p.č. 5900/2 nově odděleného od pozemku p.č. 5900
vše k.ú. Kožlany,
-prodej pozemku p.č. 4912/2 nově odděleného od pozemku 4912 vše k.ú. Kožlany.
6) Změna rozpočtu na rok 2020 – 6. rozpočtové opatření
7) Návrh rozpočtu města na rok 2021
8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2022,2023
9) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
10)Strategický plán rozvoje města na období 2021-2025
11)Zpráva starosty města
12)Diskuse

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 9. 11. 2020
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 136/20 - program 14. zasedání
rady města; č. 137/20 - 5. rozpočtové opatření roku 2020; č. 138/20
- složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k provedení
inventury majetku a závazků města
za rok 2020; č. 139/20 - pronájem
pozemku p.č. 4294/9 k.ú. Kožlany
o výměře 57 m2, nově odděleného
od pozemku p.č. 4294/8 k.ú. Kožlany a pozemku 3993/7 o výměře
661 m2 k.ú. Kožlany, manželům
Adolfu a Ivě Sigmundovým na dobu
pěti let za cenu 5,- Kč/m2/rok od
01.01.2021; č. 140/20 - pronájem
pozemku p.č. 4988 v k.ú. Kožlany o
výměře 1378 m2 manželům MUDr.

Nové smlouvy
na vodné a stočné

V září a říjnu 2020 byly majitelům
nemovitostí v Kožlanech rozeslány
nové smlouvy na vodné a stočné.
Prosím
všechny,
kteří
ještě
smlouvu neodevzdali, aby jí doručili
do konce roku 2020 na MÚ Kožlany
(poštou, mailem, vhozením do
schránky na budově MÚ).
www.kozlany.cz

Miloslavu a Lence Doulovým na
dobu pěti let za cenu na 5
Kč/m2/rok od 01.12.2020; č.
141/20 - uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem
částí pozemku p.č. 815/1 v k.ú.
Bohy přilehlých k rekreačním objektům E25 o výměře 50 m2, E14 o
výměře 45+53 m2, E13 o výměře
36 m2; a částí pozemku p.č.
4146/1 v k.ú. Kožlany přilehlých k
rekreačním objektům E 15 o výměře 187 m2, E 14 o výměře 260
m2, jimiž se prodlužuje doba platnosti nájmu do 31.12.2025; č.
142/20 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 4390 k.ú.
Kožlany o výměře 119 m2 a 56 m2
a části pozemku p.č. 4150/27 k.ú.
Kožlany o výměře 145 m2 a 49 m2;
č. 145/20 - úplné odpuštění platby
nájemného za pronájem budovy
Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období listopad, prosinec 2020 z

Informace
Oznámení

Po skončení vývozu biopopelnic
v letošním roce budou v prosinci
v Kožlanech, Dřevci, Hodyni, Hedčanech a Bučku na obvyklých místech přistaveny kontejnery na bioodpad, které jsou určeny pro obyvatele a majitele rekreačních objektů uvedených obcí.

důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku vyhlášení
nouzového stavu na území ČR a zavedení mimořádných vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19; č. 146/20 –
smlouvu o užívání anténního stožáru na hasičské zbrojnici v ulici Větrná 488, Kožlany, se společností
STARNET s.r.o. na dobu neurčitou.
Rada souhlasí:
č. 143/20 - se zpevněním koncové
části cesty na pozemku p.č. 1922 v
k.ú. Dřevec vedoucí k rodinnému
domu č.p. 54; instalace veřejného
osvětlení není v současné době plánována z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu; č.
144/20 - se stavbou „Kožlany, PS,
Buček, p.č. 32, kNN“ a projektovou
dokumentací stavby bez připomínek.

Sbírka šatstva,
obuvi a hraček
v Knihovně Kožlany
ve dnech
4., 8. a 11. prosince 2020
9:00–11:30 a 14:00–17:00 hod.
Čisté zboží zabalte prosím do
krabic, nebo igelitových pytlů tak,
aby vydrželo transport.
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Odečty vodného
v Kožlanech

proběhnou od pátku 11. 12. 2020
do pátku 18. 12. 2020. Žádáme
občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli
odečty provést. V případě, že nebude vodoměr přístupný, žádáme o
nahlášení stavu na MÚ Kožlany do
pondělí 14.12.2020. A to p.Plačkové na telefon 373396613,
721545142 nebo na mail plackova@kozlany.cz
Faktury
za
vodné budou postupně rozesílány
na začátku ledna 2021. Majitele rekreačních objektů žádáme o nahlášení stavu po ukončení sezony.

Oznámení o uzavření
Městského úřadu Kožlany

Informujeme občany, že městský
úřad bude uzavřen ve dnech 23.
12., 30. 12. a 31. 12. 2020.
V ostatních dnech platí běžná pracovní doba.

Vánoční stromky
Objednávky: do 16. 12. 2020
Luděk Bořek (tel. 728 720 119)
Prodej na lesní školce:
pondělí 21. 12. 2020
od 9:00-11:00 hod
Poplatky 2021

Úhrady poplatků na rok 2021 v pokladně MÚ od středy 6. ledna
2021
(pondělí, středa 7:30-12:00 a
12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2021
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 2021
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 2021, po
tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě
předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2021
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj
by měl být zaplacen do konce ledna
2021. V následujícím měsíci obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.

Týřovský rybník

Pravděpodobně se každý z Vás, občanů města Kožlan, setkal již s názvem lokality Na Rybníkách, nebo i
Týřovský rybník. Chtěl bych Vás nyní v několika řádcích
seznámit s jeho historií a se svou myšlenkou na jeho
znovuobnovení.
Rybník býval na dnešní hranici Kralovického a Kožlanského katastru v místech, kde železniční trať spojující obě města prochází nejnižším bodem. Možná i
proto se tam říká Na Dolíkách. Dnes byste ho za viaduktem marně hledali. Je tam již jen pole a rybník připomíná pouze po děštích podmáčený terén.

Roku 1460 daroval král Jiří z Poděbrad hrad Týřov,
městečko Kožlany a několik vsí do správy svému sekretáři a věrnému služebníkovi Joštovi z Ensiedle, kterého zároveň povýšil do rytířského stavu. Jeho nástupcem se stal Jindřich Týřovský z Ensiedle (zemřel 1556).
Za jeho správy bylo rozhodnuto o vybudování rybníka
u městečka Kožlany. Podle historických pramenů byl
rybník dokončen před rokem 1530. Dílo bylo poměrně
rozsáhlé. Na císařských mapách stabilního katastru
z roku 1839 se udává výměra vodní plochy
www.kozlany.cz

113 357,962 m2, o dva roky později dokonce více než
115 000 m2. V tu dobu byla délka hráze rybníka 215
metrů a její výška kolem šesti a půl metru. Nebyla to
tedy žádná louže. Bohužel se o něm dá hovořit pouze
v minulém čase. Poslední majitelé, držitelé velkostatku
Chříč, ho nechali kolem roku 1850 přeměnit na pole.
Jedním z důvodů bylo údajné jeho zabahnění a vysoké
náklady na vyčištění. Je vidět, že vláda peněz nad přírodou má hluboké kořeny v době dávno minulé.
Voda do přírody patří, to víme všichni. Ve spolupráci
s vedením města Kožlany se snažím vodu do přírody
vracet již několik let. První vlaštovkou při této snaze
byla obnova rybníčku u hájovny. Následovaly tůně pod
Dřevcem, jsou i nové tůňky pod Hedčany, připravují se
tůně v Kožlanském lese pod železniční zastávkou Strachovice. Všechno malá vodní díla, minimální náklady,
několik stovek a tisíců litrů vody. Možná málo výměrou,
ale přírodě to pomůže. Všechny výše vyjmenovaná
vodní díla vznikla v lokalitách, kde neprobíhá intenzivní
industrializace krajiny.
A pak jsem před několika lety viděl aktuální mapu
pozemkového katastru a na ní stále ještě namalovaný
rybník, zaujalo mě to. Začal jsem se o tu lokalitu více
zajímat a sledovat ji. Sledovat její schopnost zadržovat
dešťové srážky, stav vody v Týřovském potoce v závislosti na srážkách, její zemědělské obhospodařování. Je
zjevné, že se místo, kde původně byl Týřovský rybník,
vyznačuje nepropustnou vrstvou, pravděpodobně se
jedná o původní dno rybníka. To, co je pro vodní plochu
žádoucí, je velmi nevýhodné pro zemědělskou výrobu.
Vypěstovat zde cokoliv je prakticky nemožné-spodní
voda vše spolehlivě zahubí. Nabízí se tedy otázka, zda
podmínky na tomto místě nevyužít smysluplně. Tedy
vrátit do krajiny vodní plochu, která zde měla svoje
místo i opodstatnění. Celá situace je o to jednodušší,
že vlastníkem všech pozemků pod původním rybníkem
je stát. Nemusíme tedy podstupovat vleklá jednání o
odkoupení půdy.
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Zkušenosti z minulých let, především s nedostatkem
atmosferických srážek, nám ukazují, jak je pro nás pro
všechny voda důležitá. Nejen pro nás jako lidi, ale pro
přírodu jako celek. Je nutné zadržovat vodu v krajině,
vytvářet v krajině přírodě blízké lokality a ostrůvky zeleně, kde budou vládnout přírodní zákony, kde se bude
dařit volně žijícím živočichům, kde bude nakonec příjemně i nám lidem. Zamysleme se nad tím, co pro přírodu a její živočichy lokalita nabízí v současnosti. Co by
mohla nabídnout v budoucnu? Na jedné straně lán pole
a na druhé vodní plocha s břehovým porostem plná života.
Osobně si myslím, že touto cestou by se mělo vydat
Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního

prostředí. Obnovovat rybníky a rybníčky v krajině! Ne
projektovat megalomanská díla typu přehrada na Javornici, na Střele a i jinde. Nebo dokonce onen tolik
diskutovaný kanál Dunaj Labe Odra. Vždyť kolik může
vzniknout rybníků za cenu jedné přehrady?
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří mi
pomohli dohledat materiály a informace o historii této
vodní plochy. Zároveň bych rád prohlásil, že jsem připraven se zasadit o obnovení Týřovského rybníka, protože jsem přesvědčen, že je to správná cesta pro
všechny. Jen těžko budeme hledat vhodnější dobu, než
je právě nadcházející pětisté výročí jeho založení.
Pojďme uspořádat oslavu, až se to povede.
Luděk Bořek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Ve škole již není pusto
V minulém textu jsem se snažila popsat pocity všech,
kteří jsou spjati s naší školou. Únavu z distanční výuky
už pociťují všichni, učitelé, žáci i jejich rodiče. Nyní se
snad blýská na klidnější časy. První a druhá třída už
chodí do školy od 18. listopadu a další skupiny budou
postupně přibývat. S nově zavedeným rotačním systémem se třídy 7. a 8. dostanou před Vánoci do školy
pouze na jeden týden. Komplikace nám dělá požadavek
MŠMT na dodržení homogenity tříd. Především ve
školní družině se to odrazí v nutnosti dalšího personálního zajištění, protože nelze žáky z několika tříd spojit
do jedné skupiny. Abychom zajistili co nejmenší míchání žáků, vytvořili jsme na příchody do školy a na
obědy mimořádný rozvrh.
Během nepřítomnosti žáků jsme ale rozhodně nezaháleli a řešili všemožné nečekané situace. Bylo nutné
provést několik oprav. Ve školní kuchyni nám postupně
chátrá stařičké zařízení a jen během podzimu jsme
dvakrát opravovali trouby a robota. Kuchařky vše díky
www.kozlany.cz

menšímu počtu připravovaných jídel zvládly bez ztráty
kytičky. Také jsme více než týden z důvodu závady na
kotli netopili a teplota v budově začala klesat pod 17°C.
Naštěstí už v tu dobu byli všichni žáci doma a učitelé,
kteří učili ze školy, se zahalili do více vrstev oblečení,
aby mohli vyučovat online.
Nejdůležitější změnou, která ve škole proběhla, je
kvalitní zasíťování školy ve spolupráci s firmou PPC.
V souvislosti s tím se škola stala členem spolku PilsFree. Získala tak zdarma přístup k internetu, který zajistí spolehlivé připojení k síti i v případě nových učeben. Odborná učebna chemie a multimediální učebna
budou vybudovány díky výzvě č. 4 „MAS Světovina –
IROP – Infrastruktura do vzdělávání“. Modernizace je
naplánována na příští rok. Ministerstvo koncem října
poskytlo škole finanční prostředky na nákup IT techniky. Díky tomu máme ve škole již třetí sadu tabletů
pro žáky. Do dnešního dne stále čekáme na objednané
notebooky pro učitele, snad dorazí začátkem prosince.
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Dosud někteří kolegové pracují s vlastní technikou
nebo používají notebook, který škola pořídila již před 8
lety.

Učitelé se během distanční výuky zúčastnili mnoha
webinářů zaměřených především na využití nových
aplikací v online výuce a na formativní hodnocení. Následně měli mnozí žáci možnost pracovat například

v aplikacích LearningApps, Kahoot, Whiteboard. Díky
aktivitě v aplikaci na slovíčka se žáci 4. třídy umístili na
1. místě v okresním kole Podzimního WocaBee šampionátu. Učitelé připravovali i různé Challenge (výzvy) a
Escape games (únikové hry). Nejenom děti z družiny
se mohly zúčastnit nabízených tvořivých aktivit. Výrobu podzimního strašidla a pletení copů si určitě užili
s dětmi i jejich rodiče. Pro lepší názornost učitelé vytvářeli poznávačky, zpracovávali zápisky, vyhledávali
vhodná videa na YouTube a mnoho dalšího. Asistentky
s paní vychovatelkou pomáhaly učitelům s komunikací
s rodiči a některým žákům s předáváním učebních materiálů. Škola zapůjčila do rodin i techniku (tablety a
modemy), aby se školáci mohli zúčastňovat Skype hodin. I když to tak nevypadá, je za námi mnoho dlouhých hodin práce u počítače, která bývá často velmi
vyčerpávající. Vyučovat a motivovat k práci žáka schovaného za vypnutou kamerou a ztlumeným mikrofonem je pro učitele takto na dálku prakticky nemožné.
Proto děkujeme rodičům za jejich aktivní pomoc během
distanční výuky a ceníme si všech našich žáků, kteří se
i za těchto podmínek učí dál.
Mgr. Eva Sixtová

Divadlo Alfa zabodovalo
V této podivné době, plné neustálého očekávání
změn, máme v mateřské škole trochu uzavřený svět.
Rodiče mohou jen do šatny, kam přenášíme zprávy
z dění ve školce. Komunikujeme přes třídní emaily a
vyřizujeme neodkladné záležitosti. Překvapivě je docházka dětí výborná, ani nemocnost není vysoká, jak
tomu bývá na podzim.
Vzhledem k tomu, že jsou zrušeny všechny akce
k setkávání, velmi příjemně nás překvapilo divadlo Alfa
z Plzně. Nabídlo videozáznamy z dětských představení
ke zhlédnutí v prostředí školky a přidalo navíc pro děti
pracovní listy, malé vyrábění z papíru i skládání puzzle
z představení. Ve školce máme od loňského školního
roku multifunkční interaktivní LCD displej MultiBoard
s velikostí uhlopříčky 140 cm, což nám zajistilo kvalitní
přenos. Divadelní vystoupení zhlédly všechny děti společně a užily si kulturní zážitek z představení „Kolíbá se
velryba“. Velmi se těšíme na další pohádku a vítáme
zpestření těchto dnů.

Lenka Kozlerová

„B U D O U C Í“ H I S T O R I E
Sázet stromy pro ty, kteří budou jednou chodit v jejich stínu, aneb jak slovo dalo slovo …

Tak máme podél obecní polní cesty za humny v Kožlanech „na Předných“ (podle mapy z roku 1839) vysázenu novou alej. Už jste si stačili všimnout? Vznikla
v tichosti, zásluhou několika dobrovolníků v čele s panem Lubošem Kulhánkem. Ale popořadě, protože je to
zajímavý příběh, který si určitě zaslouží zaznamenání
do městské kroniky pro budoucí generace.
Nápad vysázet v Kožlanech alej se zrodil při putování
na kolech jižními Čechami. Tam a na Vysočině je podél
starých, dnes už spíše vedlejších cest vysázeno množství alejí, tvořených dnes nádherně vzrostlými starými
stromy. Řada jich sice padla za oběť velkému kácení
před několika lety, mnohé ale byly naštěstí uchráněny.
Pamatují ještě formanské vozy a žebřiňáky se snopy,
sváženými z polí do stodol. Přežily více jak sto let, přečkaly dvě světové války. Působí majestátně a jejich stín
nás dodnes chrání před palčivými slunečními paprsky.

www.kozlany.cz

Znám sama takové aleje z okolí Třeště či nedaleko Orlíku. Jsou úžasné, překrásné a navečer trochu děsivé.

První neděli ještě svítilo sluníčko …
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A tak si pan Kulhánek řekl, že něco podobného vysází
i v Kožlanech.
Nejdříve nasbíral a zasadil plody různých stromů, především dubů. Ty vysadil, zaléval a mnoho let opečovával. Třikráte je přesadil, aby se jim dobře rostlo. Nutno
podotknout, že k realizaci výsadby přispěl i normální
„hospodský hec“, kdy slovo dalo slovo. A až nadešel
konečně ten správný podzimní čas, rozhodli se pánové
stromy vysadit. Po tři nedělní dopoledne se sešla skupinka dobrovolníků, aby stromy zasadili. Říjnové a listopadové počasí letos nebylo nic moc, chladna a mlhy,
že nebylo vidět na padesát metrů. Ale i tak všichni
s nasazením hloubili jámy, usazovali kůly, vyvazovali
stromky a plotili je, aby je zvěř nezničila hned první
zimu okusem. Stromky jsou vzorně ukotvené a je vidět, že byly vysázeny pečlivě a s láskou. A na konci
nové aleje je zasazen kaštan (respektive jírovec), „potomek“ obrovského kaštanu u prodejny COOP, který
byl před několika lety poražen. A jak řekl pan Kulhánek,
jednou budou chodit děti z mateřské školy se svými
učitelkami na procházku právě touto alejí a na konci si
sesbírají kaštany, z nichž si budou moci vytvořit něco
pěkného. Stejně jako to dělaly děti dříve a i dnes.
Anebo tudy budou chodit rodiče s dětmi a lidé se psy.
A až tu budou lavičky, mohou se posadit a hledět do
dáli, neboť z nejvyššího místa aleje je krásný výhled na
všechny strany. Starý kaštan by byl asi moc rád, že se
panu Kulhánkovi podařilo přenést jeho poselství i do
budoucna. Snad pod ním také jednou budou sedávat
lidé, jako sedávali pod starým kaštanem ještě v době,
kdy u něho nestál obchodní dům, ale zasahovalo sem
cvičiště kožlanského Sokola. A ti, co byli tehdy mladí,
jsou dnes již na pravdě boží.
Je úžasné, že i v dnešní uspěchané a koronavirové
době, kdy lidé myslí povětšinou spíše jen na sebe, se
ještě najdou tací, kteří uvažují zcela nesobecky a jsou
ochotni se pustit nezištně do podobné akce. Alej poroste a stromy budou poskytovat stín před západním
sluncem. Jen mě moc mrzí, že už je mi tolik let, že pro
mě ten stín asi nezažiju, protože duby rostou docela
pomalu. Ale bude pro budoucí generace, které si budou
moci říkat, že tuto alej vysadil pan Kulhánek a další
hodní lidé. Doufám, že na to nezapomenou.
A komu za výsadbu můžeme poděkovat? Především
pánům Luboši Kulhánkovi, Radku Klausovi, Robertu

Vališovi a Jiřímu Kozlerovi. Na výsadbě se dále podíleli
Václav Kratochvíl, Jiří Šnajdr, Miloslav Klaus, Ondra
Kozler a Lenka Urbanová.

Alej tonoucí v mlze.
A na konec příběhu několik vět od pana Luboše Kulhánka: „Vzkaz pro všechny dobré lidi, kterým záleží na přírodě a okolí, ve kterém žijeme. Rádi
jsme stromky vysadili pro nás pro všechny a
zejména pro budoucí generace. Každý se můžete
podílet, aby stromky zdárně rostly a dělaly radost. Pomozte od jara při procházce alejí občasným zalitím stromku třeba jenom z lahve. “
A ještě na úplný závěr. Dalších šest stromů ze školky
pana Kulhánka bylo vysazeno na hrázi Vožehova rybníka. Tam to se zalitím bude snadnější. A děkujeme.
J. Vlčková

Přísloví a výroky o spravedlnosti a právu
Vážení čtenáři, pro následující školní rok vám budu vybírat tematická přísloví z celého světa. Můžete posoudit,
jak se v nich odráží národní mentality.
Dělejte věci, ale nezapomeňte na spravedlnost.
Spravedlnost bez dobrého je vítr.
Být spravedlivý je snadné, ale být dobrý těžké.
Spravedlnost bez zisku je téměř pravda.
Ve věci ostatních je každý spravedlivý.
Svědomí a pes si pamatuje.
Dobro v každém domě je užitečné.
Jitka Vlčková
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.
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