KVĚTEN 2020

Z RADNICE ...
Vážení občané,
situace ohledně šíření nemoci KOVID-19 se poslední
dny vcelku uklidnila a život se postupně vrací do starých kolejí. Vláda ČR postupně ruší některá opatření a
výhledově to vypadá, že si léto užijeme bez obav a
strachu ze šíření nemoci. Myslím si, že občané dodržovali poctivě veškerá nařízení vlády, a proto jsme
nemuseli řešit žádné karantény apod. Buďme stále
ještě opatrní a vůči seniorům shovívaví a dodržujme
dále opatření nařízená vládou.
Městský úřad je už pro občany otevřen každý den,
otevřela se také knihovna a muzeum. Všude je třeba
dodržovat hygienická opatření. Škola a školka jsou
stále uzavřeny. V médiích se říká, že 25. května se
otevřou, ale pan ředitel Švarc nemá ještě v ruce nic
konkrétního, jak a za jakých podmínek vše spustit.
Stále se čeká na vyjádření z ministerstva školství.

Průtah

Na komunikaci v Kralovické ulici se stále pracovalo
a firmě se povedlo dodělat veškeré kanalizační přípojky a začíná se s přípravou nové vozovky.
V ulici V Ouvoze se rozjely práce na chodnících a
parkovacích stáních, na silnici bude stát technika a
tím se omezí provoz. Tímto bych Vás chtěl požádat,
abyste pokud možno využívali objízdnou trasu přes
Dřevec.

Co se dělo ve městě
Po Velikonocích se nám podařilo dodělat rekonstrukci
bytu v DPS. Ve Dřevci jsme srovnali terén okolo stání
polozapuštěných kontejnerů a vysadili jsme tam thůje. Dále probíhaly přípravné práce na novém sadu u
pískovny. Momentálně se začíná se sekáním trávy.

Jaroslav Koura, místostarosta

Informace
Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
sobota 9. 5. 2020
Buček /náves/

8,00 – 8,15

Hodyně /náves/

8,20 – 8,40

Dřevec /náves/

8,45 – 9,00

Dřevec /KD /

9,05 – 9,15

Hedčany /náves/

9,45 -10,00

Kožlany /proti MÚ/

10,10 - 11,05

Časy jsou orientační
www.kozlany.cz

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje, apod.
UPOZORNĚNÍ
Tento svoz odpadu není určen pro podniky a
podnikatele!!!
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem!!!
Objemný odpad nebude svážen - patří na sběrné
místo!!!!
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Vážení spoluobčané, jsme zase o
rok starší a tak je čas Vás seznámit s tím, co se v loňském roce
odehrávalo ve Vašem lese.
Problémem posledních let zůstává počasí, především deficit vody
v půdě. V našich podmínkách se to
projevuje především zasycháním
borovic ve všech věkových stupních. Celorepublikový problém kůrovec na smrku se nás až tak moc
nedotýká. Smrku je v městských
lesích menší zastoupení a pomocí
zaměstnanců v lese se nám daří
držet brouka pod kontrolou. Ta
stovka
napadeného
dřeva
z loňského roku se nenavýšila. Což
je určitě dobrá zpráva.
A tak tedy nyní řeč čísel. Zalesnilo se celkem 6,18 ha holin. Použito bylo celkem 49407 sazenic.
Z celkového počtu bylo 7430 borovice, 34077 smrku, 7500 dubu a
400 jabloní lesních a hrušně divoké. Až na zakoupených 7000 ks
dubu, jsou to všechno sazenice
z naší Vaší lesní školky. Další sazeničky lesních dřevin za celkovou
částku 44789.- Kč se prodaly a
jsou vysázeny v okolních obcích a
u drobných majitelů lesa.
Nové oplocenky jsme v loňském
roce nestavěli, rozebralo se 90
metrů starých a opravilo se 680
metrů poškozených. Ožnulo se cel-

Rok 2019 v lese

kem 39,07 ha, některé plochy
v tomto čísle jsou dvakrát, jiné na
úživnějších půdách i třikrát. Na
dalších 2,36 ha se neožínalo klasicky křovinořezem, ale buřeň se
spálila za použití chemických prostředků. Prořezávky jsou dokončené na 16,39 ha, ochranu proti
zimnímu
okusu
zvěří
dostalo
47900 ks sazenic. Při po těžebních
úpravách se spálilo v roce 2019
celkem 364m3 klestu, zbytek zůstal na haldách v lese a v současné
době je již spálený v rámci před
jarních prací roku 2020. To by bylo
k pěstební činnosti.

Těžba dřeva. Bylo plánováno vytěžit 1600 m3 dřeva, včetně samovýrob. Ke konci roku se sumární číslo těžeb dostalo na hodnotu
1525,08 m3 i se samovýrobou.
Samovýroby opět z části proběhly
bez vlastního kácení, tzn. především úklidem ploch po těžbě dřeva. Touto činností bylo z lesa od-

vezeno palivové dříví v sumě 199
m3. Těžba proti doporučení státních úřadů (3000m3) je nízká. Důvodem byla a ještě asi chvíli bude
nízká cena na trhu. Nejsme stát,
abychom si mohli dovolit těžit se
ztrátou. Lepší cesta je zašetřit si
lesy a v momentě narovnání cen
navýšit těžbu a tím ekonomicky
dohnat ztrátu z let minulých.
V loňském roce provedla firma
Lesprojekt Plzeň zákonem stanovené obchůzky a sestavila nový
Lesní hospodářský plán. Podle tohoto plánu se bude hospodařit následujících deset let. Vlastně začínáme s čistým stolem. Tak bych
Vašemu lesu přál na těch deset let
příznivější počasí, ukázněné návštěvníky, rozumné stavy zvěře a
kvalitní personál.
Celkový výnos z Vašeho lesa byl
v roce 2019: 1374976.-Kč a náklady na provedení všech výše
uvedených prací 1578486.-Kč.
Rád bych touto cestou opět poděkoval všem pracovníkům v lese
a na lesní školce, za jejich poctivou
práci po celý rok 2019 a popřál jim
mnoho úspěchů i v tomto roce a to
nejen
v zaměstnání,
ale
i
v osobním životě.
Luděk Bořek

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června
mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna
vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma moderního
vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky
a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i WiFi připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i
vlastní tarif, který budou moci lidé
využívat jak pro autobusy, tak i
www.kozlany.cz

pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou
dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy
jedna jízdenka. Nebudete tak
muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho
to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat přestupní
vazby na nádražích, a to i mezi
drážní a autobusovou dopravou.
Přes dispečink bude možno objednat také tzv. spoje na zavolání.
Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení
převedeny do režimu objednávky.
Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede. Objednávka bude
možná telefonicky přes číslo, které
bude na každém jízdním řádu, či
přes webový formulář.

Díky změně navíc Plzeňský
kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem
podařilo i ušetřit, a to zhruba 16
milionů ročně. Nový dopravce bude
Plzeňský kraj obsluhovat deset let,
jak uvádí smlouva s Plzeňským
krajem, který je provozovatelem
této dopravy, a který bude pobírat
příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.

Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových
stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
Kožlanský zpravodaj 5 / 2020
strana - 2 -

HISTORIE
Velká povodeň v květnu roku 1872 v Kožlanech

Dne 25 května 1872 postihla část západních Čech a
přilehlou část středních Čech nebývalá bouře a velmi
silný déšť, který způsobil velké ztráty na životech a na
majetku lidí bydlících v zasaženém území, především
v povodí Blšanky, Střely a jejích přítoků. Protrhla se
hráz Mladotického rybníka a v důsledku sesuvu podmáčení svahu Potvorovské hory a přehrazení údolí
Mladotického potoka se vytvořilo Odlezelské jezero.
V Mladoticích tehdy spadlo za hodinu rekordních 237
mm srážek, průtok řeky Berounky ve stejnojmenném
městě dosáhl tisíciletou úroveň. Naplavené dřevo
v Praze zatarasilo Vltavu u Karlova mostu.
Zrovna v této době byla stavěna na Mladoticku a
Plasku nová železnice, která byla přívaly vody a sesuvy půdy v mnoha úsecích stržena a musela být vybudována znovu. Lidské životy si na severním Plzeňsku velká voda vzala především v Nebřezinách (40!),
ale i v Plasích a dalších obcích. Všechny mlýny na
uvedených řekách a na mnoha potocích byly zbořeny
či alespoň pobořeny, uhynul dobytek, odplaven byl
nábytek, dřevo u pil, v Nebřezinách brala voda celé
domy i s jejich obyvateli.
Zasaženy byly i Kožlany, kde byly poničeny mlýny
na Hrádeckém potoce a Javornici, paseku napáchal i
rozvodněný, jinak zcela neškodný Kožlanský potok.
Padaly stropy, bořily se střechy, hospodářské náčiní
ze dvorů skončilo v potoce. Událost to byla tak mimořádná, že je zanesena v mnoha regionálních kronikách, pozornost však vzbudila i v celostátním rakousko-uherském tisku. V časopise Světozor vyšla rozsáhlá stať na pokračování včetně četných ilustrací.
Takto byla zaznamenána povodeň pohledem jednatele Kožlanského tkalcovského spolku pana Antonína
Leiperta v Památní knize. Text je pro lepší pochopení
tehdejší atmosféry ponechán v originálním znění,
opraveny byly pouze nejhorší chyby tak, aby text byl
lépe čitelný. Nejsou doplněny čárky, věty nejsou zkracované.

„Dne 25ho května 1872 právě na sv. Urbana počaly
se hned z rána mraky na neobyčejný způsob jedny
přes druhé po obloze přeháněti, což již mnohý zkušený člověk něco nepříjemného tušil, že však ale vítr od
východu vál, nepomýšlelo se tedy na něco osudného,
co by vše tento den přinésti mohl; o druhé hodině odpoledne přitáhla k nám strašlivá mračna od jihovýchodní strany, z kterých se blesky křižovaly a hrom
bez přestání rachotil tak, že se to podobalo spíše zemětřesení nežli obyčejné bouřce.
Načež o 3tí hodině spustil se tak silný liják, že bez
přestání mimo malé úlevy asi o ½ 6té trval až do 3
hodin ráno, o čemž se vůbec soudilo, že jen soudný
den to jest, neb voda tak velká byla, že ty nejstarší lidé v našem městě tvrdí, že něco podobného nepamatují, vody všudy tolik teklo, že snad ani jeden mlat ani
jeden chlév nebyl ušetřen kam by nebyla vtekla, i
nejsprávnějšími střechami vnikla voda do světnic a
stropy padaly, což nemalou hrůzu tam bydlícím způsobilo, dříví, polní a hospodářské nářadí po potoce
plavalo, ale pro velkou vodu se nemohlo pomáhati,
nejkrásnější louky totiž tak zvané pod Hradem, pod
Skalkou, na Kůzové, pod Horou a na Dole na některých místech ohromné rokle nadělané, a místama zawww.kozlany.cz

se hrubého nánosu zvýši 2 až 3 lokte nanešeno, že
mnohé jen velkou výlohou opraveno býti mohou, při
kterých i také se blízko nalézající pole stejnou zkázu
vzaly.

Zničený mlýn pod Mladotickým rybníkem. Takto podobně vypadaly i mlýny v Kožlanech.
Pak i rybníky v našem okolí všecky se strhaly a tak
zvaný pod farou rybník je zanešen 2/3 hrubým šutrem a pískem a sotva na třetím díle tohoto nico vody
se udrželo, mlynáři v celém okolí nemohli mlíti, kdež
se bylo nouze co obávati, kdyby nebylo parních
mlýnů, zvláště nám tedy nejbližšího čisteckého.
U rybníka Vožehovic voda hráz celou odplavila a pod
tou samou most i s silnicí v délce as 30 sáhů od gruntu odnesla tak, že počta a veškerá jízda na několik dní
zanikla, přičemž podotknouti dlužno, že ve Vožehovic
mlýně se utopilo 6 kusů hovězího dobytka a
v Cukrovic mlýně voda odnesla stodolu a pobořila kulnu, v tak zvaném novém mlýně odnesena jest stodola, chlévy a rybník zničen, na dolině mezi Kozlany a
Královicemi oba silniční mosty odnešené a mezi těmi
ještě asi 15 sáhů silnice jest protrženo a odplaveno.
Povídá se v letopisech, že před 440ti lety podobná
povodeň býti měla. (Tužkou v závorce doplněn letopočet 1432.)
Ačkoliv jsme v našem okolí značnou škodu utrpěli,
ale na potoce Střele a na potoce Zlatnici byli obyvatelé ještě nešťastnější tak, že celé rodiny s obydlím to
zachvátilo a oni nalezli hrob ve vodách rozbouřených.
Když zpráva o neštěstí, jenž část naší milované
vlasti postihlo, jako blesk do celého světa se rozlítla,
tu ze všech stran hrnuly se příspěvky od dobrodinců
k ulevení bídy povodní postiženým, k čemuž i Slavná
vláda značnou sumu peněz darovala, sám p. místodržitel Koller osobně se dostavil na místo spousty a kde
potřeba byla hned k ulevené bídy značné dary na penězích uděloval, v Praze se zřídilo zemské vypomocné
Comité, kterému příspěvky pro poškozené zasílané
byly, jenž peníze, potraviny, oděv, prádlo a přikrývky
bezprodleně na místo, kde toho potřeba vyžadovala,
odesílalo tak, že mnozí poškození alespoň částečně
zaopatřeni býti mohli.
V našem městě škoda způsobená na pozemkách byla na 71.544 zl. vyšetřená a celý okres Královický utrpěl škody 528 zl. Škody takové byly z darů od dobrodinců částečně nahražené, v našem městě se dostávalo poškozeným náhrady podle toho, jaké škody utrpěli více aneb méně, také obnášely částky až na
1000 zl.
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Domy, jež byly od vody částečně poškozené, vláda
na své náklady dala opraviti, a které od vody pobořené a k obývání se více nehodily, neb docela odplavené
byly, nově postavila, v našem městě se postavily takové domy dva, a sice dům číslo pop. 247 p. Frant.
Bendy a dům číslo pop. 172 p. Zbynka Leiperta, to ale
všechno nepostačuje proti té škodě, která od vody
dne 25ho května 1872 způsobená byla, a kdo nahradí

ty životy těch, jež nalezli hrob ve vlnách těchto? Protož by jsme se dne takového více nedožili, který ostane zaznamenán černě v dějinách národa Českého.
V Kožlanech dne 31ho května 1872.“
Jitka Vlčková

Pranostiky na měsíc květen

Měsíc máj – koňům seno a na pec sám.
V máji hřímoty nadělají trampoty.
Je-li květen prostuzený, roček bude vydařený.
Teplo v máji, seno v háji.
Májová kapka platí nad dukát.
Svatba v máji volá na máry.
Rád by se oženil, květen však brání.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Svatý Filip ochladit se chce (1. 5.), Přemysl (16. 5.) však horký čaj pije.
Na tři ledové - Pankráce, Serváce a Bonifáce - padává voda (12. - 14. 5.)
Nejvíce proklínaní svatí jsou tři ledoví.
Svatá Žofie políčka zalije (15. 5.)
Existuje mnoho doporučení ohledně svateb v květnu (nejznámější je „Svatba v máji, do roka máry.“). Tak uvádím výše alespoň několik méně známých. Nejsou to přímo pranostiky, ale spíše „doporučení“, která se hodně
objevila od 18. století. Přestože je měsíc květen jeden z nekrásnějších měsíců v roce, lidé raději dříve údajně
nepokoušeli osud. K tomuto rozhodnutí je však vedly spíše praktické důvody, dnes už pro většinu snoubenců
svatba v květnu není zapovězená.
Jitka Vlčková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Po dobu nouzového stavu škola
zdánlivě utichla. Žáci mají přístup
zakázán a mimo prostoru za hlavním vchodem, kde si mohou vyzvednout úkoly, zejí třídy a chodby
prázdnotou. Neznamená to však,
že bychom přerušili všechny činnosti.
V průběhu dubna probíhal zápis
do první třídy. Všichni rodiče naší
školky odevzdali vyplněný zápisní
list nebo žádost o odklad. Vše probíhalo v podstatě na dálku a všichni naši předškoláci budou přijati
nebo „odloženi“ dle vyplněných
přihlášek. Předběžně to vypadá, že
do první třídy nastoupí pěkný počet 18 – 20 žáčků. Stejným způsobem bude probíhat zápis ve školce.
Nouzový stav a uzavření škol
přerušil nebo zamezil konání některých plánovaných akcí. V prvé
řadě jsme letos nedokončili kurz
plavání pro třetí a čtvrtou třídu.
Jak a kdy bude pokračovat, nevíme, jak to bude s dotací po čtyřech jízdách, nevíme. Také se neuskuteční plánovaný zájezd do Anglie. Tam se naštěstí paní učitelce
Pokorné podařilo domluvit dobré
storno podmínky a dětem, které již
zálohu zaplatily, byla vrácena. Dále byla zrušena divadelní představení, ale žádnou další finanční

www.kozlany.cz

újmu jsme neutrpěli, protože žádné další zálohy zaplaceny nebyly.

Prázdnou
školu
využíváme
k činnostem, na které by v běžném
provozu nebyl čas, a děláme si tím
náskok na prázdniny. Svépomocí
jsme vymalovali šatny a sprchy
v tělocvičně, dále firma vymalovala
chodby, třídy a další prostory
v mateřské škole. Chtěli jsme vymalovat i kuchyni, ale přerušení
provozu by v současné době, kdy
vaříme hlavně pro důchodce, byl
problém a tak jsme to odsunuli na
červenec. Stejně zatím nejsou
známy podmínky konání táborů a
soustředění.
Dál probíhá distanční výuka. Děkuji všem žákům a rodičům, kteří
s námi aktivně komunikují. Nebojte se své učitele oslovit a ptát se
jich. Určitě budeme hledat cesty,
jak vše zdokonalit. Rád bych na
tomto místě napsal, kdy bude zno-

vu otevřena školka a škola a za jakých to bude podmínek. Bohužel to
nevím. V této době (28. 4.) nemám žádné oficiální instrukce.
Nemá cenu předjímat o skupinách
do 15 žáků v rouškách, kde se děti
napříč skupinami nepotkají. Nemá
cenu vymýšlet hygienická opatření,
když nevíme, co nám ministerstvo
přikáže. Jakmile budou nějaké závazné pokyny, okamžitě se je prostřednictvím
našich
webových
stránek dozvíte. Osobně si ale neumím takovou „slepenou“ výuku
představit, i když rozumím tomu,
že s uvolňováním opatření bude
tlak na hlídání dětí.
Nadále zatím také platí zákaz
vstupu do tělocvičny. Tělocvična je
součástí školy a bez svého zázemí
(šatny, sprchy) by hygienická
údržba byla značně problematická.
Navíc nevím o tom, že by cvičení
v uzavřených prostorách školních
tělocvičen někdo povolil. Ani okolní
školy o otevírání tělocvičen neuvažují.
Pevně věřím, že se děti do školy
v květnu vrátí. Nezbývá než čekat,
za jakých to bude podmínek. Čekat
a pokud možno dodržovat všechna
bezpečnostní
doporučení.
Přeji
všem pevné zdraví.
Mgr. Jaroslav Švarc
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Zápis dětí do mateřské školy pro šk. rok 2020/2021
§ 34 Školského zákona: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné ( děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let)
Informace k průběhu zápisu:
Zápis bude probíhat ve dnech 6. 5. -12. 5. 2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod.
A) PODÁNÍ ŽÁDOSTI V MŠ:
1. Zavolejte na telefonní číslo 373 396 654 pro objednání data a času zápisu. Volat pro domluvení
termínu můžete od pondělí 4. 5. 2020 od 9:00 hod. do 12:hod.
Prosíme, dodržujte čas, na který jste objednáni, buďte ohleduplní.
2. Nezapomeňte si vzít s sebou: 1. občanský průkaz, 2. rodný list dítěte, 3. vyplněnou žádost, vyplněný
a
potvrzený
evidenční
list
dítěte
od
lékaře (viz
tiskopisy
ke
stažení
na
https://www.zsamskozlany.cz/materska-skola/) Tiskopisy je možné vyzvednout i v MŠ od 4. 5. 2020
3. Seznamte se s Kritérii pro příjímání dětí pro školní rok 2020 / 2021
Další možnosti zápisu k předškolnímu vzdělávání:
B) Podání žádosti prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: ffjbrih
C) Podání žádosti e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
CO ODESÍLÁTE:
1. vyplněnou žádost (viz tiskopisy ke stažení na https://www.zsamskozlany.cz/materska-skola/)
2. kopii rodného listu
3. evidenční list potvrzený dětským lékařem
Nezapomeňte uvést kontaktní údaje, aby Vám mohlo být sděleno číslo, pod kterým je Vaše žádost
evidována.
Kritéria pro přijetí do Mateřské školy pro šk. rok 2020/2021
Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy podle těchto kritérií:
1) přednostně děti v povinném předškolním vzdělávání, které v příslušném školním roce dovrší 6 let
věku
2) děti ve spádovém území města
3) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa v MŠ, zdravotní zralosti dítěte a dle personálních a materiálních možností MŠ
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel školy

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Na začátku března, kdy do našich životů vstoupila koronavirová
pandemie, určitě nikdo z nás nepochyboval o tom, že se situace
během několika dní (maximálně
týdnů) uklidní a my se budeme
moci vrátit na hřiště, byť třeba
s mírným posunem termínového
kalendáře.
Bohužel postupem času bylo
jasné, že to zase tak rychlé nebude. A tak v úterý 7. dubna Výkonný výbor FAČR na svém zasedání
konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje nepřijatelné zdravotní riziko a dohrání
www.kozlany.cz

soutěží není ani v rámci letních
měsíců fakticky možné, a na základě těchto skutečností rozhodl,
že se veškeré mistrovské a pohárové
amatérské
soutěže
plošně na celém území ČR k 8.
dubnu ukončují. Konečné pořadí
soutěží zůstalo takové, jaké platilo
v den ukončení (v případě našich
mužstev tedy pořadí po polovině
soutěže)
s tím,
že
nedojde
k postupům, ani sestupům. Předseda FAČR Martin Malík k tomuto
resumé mj. řekl: „Nešlo čekat
dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo

umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni,
že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně
řídit i v našich rozhodnutích.“
Je tedy jisté, že fotbalový život
se na náš stadion vrátí nejdříve
v létě. Věřme, že tomu tak skutečně bude, že o tradiční pouťové fotbalové odpoledne už nepřijdeme a
že příští sezóna už proběhne tak,
jak jsme všichni zvyklí.
Jiří Švamberg
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Knihovna Kožlany bude otevřena od úterý 28. dubna zatím v omezeném režimu.
Dbejte prosím pokynů obsluhy. Vážení návštěvníci dodržujte prosím následující opatření:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

u vchodu použijte dezinfekční prostředek
do knihovny vstupujte s rouškou, případně použijte rukavice
dodržujte bezpečné rozestupy
v knihovně se zdržujte po minimální dobu
k připojení na internet využijte wi-fi a vlastní zařízení (pouze nutnou dobu)
knihy, které nenajdete ve volném výběru, mohou být v karanténě
uzavřené prostory: WC, oddělení naučné literatury a dětské oddělení - knihy přinese obsluha

Platnost občanských průkazů (OP), cestovních pasů (CP)
a řidičských průkazů (ŘP) v době vyhlášení nouzového stavu
➢

Doklady, kterým skončila platnost po 1. 3. 2020, mohou občané ČR používat na území ČR
i nadále.

➢

Občané NEMAJÍ povinnost žádat o vydání nového OP po dobu vyhlášení nouzového stavu.

➢

Osoby, jimž skončila platnost ŘP během stavu nouze, NEMAJÍ povinnost ŘP odevzdat.

➢

Vyhotovování dokladů bude probíhat pouze z NEODKLADNÝCH důvodů.

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 4.5.2020.
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