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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!

I v tomto měsíci jsme měli velké problémy
s technikou.
Avie stávkovala a často
jste ji mohli
vidět, jak je
tažena traktorem
do
opravy.
Po
odborném
zásahu autorizované opravárenské firmy se snad tyto problémy definitivně odstranily.
Technické služby pracovaly na
sekání trávy a zároveň již také
začalo padat listí. Počasí je stále relativně teplé, a tak listí bude padat pomaleji než v jiných
letech. Již nyní můžeme konstatovat, že letošní rok byl pro
naše zaměstnance při údržbě
veřejných prostranství extrémně náročný. Finišovalo se též
s úpravou hřbitovů na Dušičky.
Rovněž jsme instalovali nové
informační tabule v obcích
Hedčany, Buček a Hodyně. Ty
podávají podrobné informace o
historii jednotlivých obcí a jsou
doplněny řadou fotografií. Text
odborně zpracoval pan Mgr.
Fák z Muzea v Mariánské Týnici.
Oprava
omítek
kaple
v Hodyni je již hotova. Koncem
měsíce října proběhly poslední
dokončovací práce na soklu a
chodníčku. Nyní nastane další
fáze akce a tou bude administrace a podání žádosti o proplacení dotace. Na první pohled
je vidět, že firma “Král PM cen-

trum s.r.o.“ odvedla velmi kvalitní práci.

Poslední větší akcí mělo být
odvodnění přední části sokolovny. Pro nedostatek finančních prostředků a stavebních
kapacit ze strany nájemníka
sokolovny se akce neuskutečnila a bude přesunuta do roku
2015.
Do muzejní expozice letadla
z Vožeháku se nám podařilo
získat zpět od VHÚ v Praze dva
kanóny, které tvořily výzbroj
letadla. Snad se nám podaří
získat i munici, samozřejmě
patřičně
zabezpečenou.
V polovině listopadu poté připravuje naše muzeum akci
k oficiálnímu otevření expozice
tohoto letadla.
V říjnu byly odebrány vzorky
pitné vody na kontrolu a výsledky rozborů najdete na našich webových stránkách.

Dne 22. října se uskutečnil
na úřadě města kontrolní audit
hospodaření. Výsledek je velmi
dobrý.
Kontrolní
orgán
z Plzeňského kraje neshledal
žádné nedostatky či pochybení.
Poděkování patří všem, kteří se
o tento výsledek zasloužili.
Městský úřad také dobře připravil a zabezpečil podmínky
pro komunální volby uskutečněné ve dnech 10. a 11. října.
Výsledky voleb najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Z kulturních akcí připomínám
první zábavu, kterou 25. října
uspořádali naši hasiči. V plném
proudu jsou také sportovní akce našich oddílů a TJ.
Ve středu 5.istopadu se
uskuteční ustavující zasedání
zastupitelstva města Kožlany,
které vzešlo z letošních komunálních voleb. Pozvánku najdete na jiném místě zpravodaje.
Den vzniku samostatného
československého státu jsme
uctili položením kytic a věnců
k pomníkům ve všech našich
obcích.
Dne 7. října jsme spolu
s místostarostou osobně předali
dar města panu prezidentu Miloši Zemanovi u příležitosti jeho
70-tých narozenin. Darem byl
džbán
vyrobený
v Keramu
s vyrytým věnováním, a to jako
ukázka místní keramické tradice. Při setkání na Pražském
hradě jsme pana prezidenta
osobně pozvali na návštěvu našeho města.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Upozornění pro občany!
Poslední dobou dostáváme od firmy BECKER upozornění, že v pískovně mezi zde
uloženými větvemi od občanů se objevuje např. suť, kameny, cihly apod. Firma nás
upozornila,
že pokud to bude pokračovat, tak nám přestane vyvážetKožlanský
větve zzpravodaj
pískovny.
www.kozlany.cz
11 /2014
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 10.10.2014 - 11.10.2014
Zvolení zastupitelé do zastupitelstva města KOŽLANY

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 06. 10. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích
Rada schvaluje:
program 14. zasedání rady města;
dodatek č. 4 k veřejnoprávní
smlouvě uzavřené mezi městem
Kralovice a městem Kožlany na
výkon přenesené působnosti na
úseku přestupků; smlouvu o umístění stavby přípojky vodovodu a
kanalizace
na pozemku p.č.
3623/88 v k.ú. Kožlany pro stavbu
rodinného domu na pozemku p.č.
3623/107 v k.ú. Kožlany; prodlou-

žení platnosti nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p.č.
4238/1
v
k.ú.
Kožlany
do
31.12.2016; zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.č. 4150/118 v
k.ú. Kožlany o výměře cca 69 m2;
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 8 v Hodyni; poskytnutí finančního příspěvku na
provoz pojízdné prodejny v roce
2015 ve výši 2.000,- Kč; smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0008766/1 na
pozemku p.č. 3700/64 k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce,
a.s.; směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s
účinností od 06.10.2014.

Rada souhlasí:
se záborem chodníku č.p. 16 Kožlany z důvodu výstavby plynovodní přípojky v termínu
říjen
2014 - duben 2015;
se zřízením
zahrádky před restaurací „U radnice“ tak, aby zůstala zachována šíře
chodníku minimálně 2 metry od
obruby silnice; výše úhrady za užívání veřejného prostranství bude
stanovena na dalším jednání rady;
s podnájmem bytu č. L5 v č.p.
456, Polní ul., Kožlany; s umístěním zastávek ve městě a trasou
linky 460830 Kralovice-Vysoká Libyně-Kožlany-Kralovice.

Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 27. 10. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 15. zasedání rady města;
termín a program ustavujícího zawww.kozlany.cz

sedání zastupitelstva města Kožlany; 7. rozpočtové opatření 2014;
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1884/1 v k.ú. Kožlany o
výměře 34 m2; cenu za užívání
veřejného prostranství
zřízením
zahrádky před restaurací „U radnice“ ve výši 200,- Kč/měs.; přidě-

lení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Kožlany pro paní
Z. K., a to od 01.11.2014.
Rada souhlasí:
se stavbou hospodářské budovy na
parcele p.č. 114/1, 114/2 v k.ú.
Kožlany dle předložené projektové
dokumentace; se zapsáním žadaKožlanský zpravodaj 11 /2014
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telky o přidělení bytu v DPS Kožlany do seznamu zájemců s tím, že v
současné době není volný žádný
byt.

Pozn.:
Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kožlany
Městský úřad Kožlany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kožlany, svolaného dosavadním starostou města Mgr. Vladimírem Přibylem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:

Město Kožlany – zasedací místnost městského muzea, Kožlany, Dr.E.Beneše 2

Doba konání:

5. listopadu 2014 od 18:00 hod.

Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů rady
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6) Majetkové a ostatní záležitosti města:
- směna pozemků p.č. 1449/9, 1449/10, 1449/12, 1706, 1707, st. 88, st. 91/2, st.
92-98 v k.ú. Dřevec, p.č. 1051, 1204 v k.ú. Buček za nemovitosti č.p. 27, st.p.č.
24/2, objekt bez č.p. na st.p.č. 24/1, st.p.č.24/1, p.č. 28/3 vše v k.ú. Hedčany

7) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib.
V Kožlanech dne 27.10.2014
Mgr. Vladimír Přibyl
dosavadní starosta města Kožlany

Odečty vodného
Oznamujeme občanům, že odečty vodného a stočného v letošním roce budou provedeny ve dnech 8. –
14. prosince 2014. Odečty bude provádět pracovnice
MÚ Kožlany p.Plačková.
Proto žádáme všechny odběratele o zpřístupnění vodoměrů a také, aby si všichni pečlivě
zkontrolovali, zda je provedený odečet správný
a souhlasí s ním!!!

Pokud nebude odběratel v tomto termínu přítomen,
žádáme o odevzdání odečtů do 31. 12. 2014. Pokud
nebude odečet do tohoto data odevzdán, bude vodné
a stočné účtováno příslušným paušálem.
Poté bude provedeno vyúčtování a při něm již
nebudeme přihlížet k případným reklamacím
odečtů a spotřeby.

Bioodpad
Upozorňujeme občany, že biopopelnice budou v letošním roce naposledy vyvezeny ve čtvrtek
20.11.2014
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Říjen v mateřské škole
Děti z MŠ začaly navštěvovat každou středu solnou
jeskyni v Kralovicích. Pravidelné návštěvy solničky
budou pokračovat do poloviny prosince. V říjnu děti
pracovaly hlavně s podzimními plody. V jednotlivých
třídách vyráběly zvířátka a strašidýlka z kaštanů,
dýní, jablek, brambor, šišek… Vyzdobily jimi celou
školku.
V pátek 10. 10. 2014 pomocí hudební pohádky seznámil Mgr. Pavel Josef Macků PhD., děti s různými
současnými, historickými a netradičními hudebními

www.kozlany.cz

nástroji. Rozšířil jim tak obzor vnímání v této oblasti.
Děti se seznámily s některými prapředky hudebních
nástrojů, jako je například chrota, fidula, cink, šalmai
a pošetka. Dále se seznámily s okarínou, klarinetem,
trumpetou, pozounem, loutnou, citerou, mandolínou,
korou a s mnoha jinými strunnými a dechovými nástroji. Hudební pohádka se dětem líbila. Ještě druhý
den napodobovaly hlasy některých nástrojů a sdělovaly si navzájem své dojmy.
Mgr. Z.Flögelová

Kožlanský zpravodaj 11 /2014
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Podzim ve škole
Podzim je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které se trošku
vleče, ale nakonec uteče stejně
rychle jako ty ostatní. Žáci už si
zvykli na pravidelný režim a první
výsledky jejich práce se rodiče dozvědí na třídních schůzkách, které
se konají ve středu 19. listopadu
již tradičně od 17:00 (I. stupeň) a
18:00 (II. stupeň) hodin. Abychom
usnadnili výběr školy pro deváťáky, pořádáme pro ně a jejich rodiče ve stejném termínu od pěti hodin setkání se zástupci jednotlivých
středních škol, které si naši žáci
vybrali.
Letošní deváťáci se stávají „pokusnými králíky“ i co se týče přijímacího řízení a budoucích maturit.
Všechny státní střední školy (netýká se soukromých a církevních) od
letošního roku zavádějí povinné
přijímací zkoušky z českého jazyka, literatury a matematiky. Protože to je „první, zkušební“ kolo, nebude pro ně zatím hlavním měřítkem pro přijetí, ale do budoucna je
nutno
s přijímacími
zkouškami
znovu počítat. A proč je v nich i
matematika? Dnešní deváťáci budou první, kteří si vyzkoušejí i novou maturitní zkoušku s povinnou
češtinou, matematikou a cizím jazykem. Tolik tedy plán ministerstva školství. Bohužel z praxe víme, že plány se mění v souvislosti
s výměnou jednotlivých ministrů, a
proto jim přejme „dlouhou životnost“.
A co je nového ve škole?
V průběhu října žáci 4. a 5. třídy
navštívili plzeňské podzemí, Divadlo Alfa a Divadlo loutek. Celá škola se účastnila besedy se spisova-

telkou Petrou Dvořákovou. Pro
mladší děti byla beseda zaměřena
na tvorbu knih, pro starší ročníky
na nebezpečí a prevenci anorexie.
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili
v Mariánské Týnici výstavu k výročí vypuknutí 1. světové války a zároveň se seznámili s knihovním
fondem muzea.
V rámci „Týdne knihoven“ nám
paní Hana Tupá připravila poučnou
a velice zajímavou přednášku o
historických knihách. Dále si říjen
zpestřujeme přípravou programu
na vítání prvňáčků a výrobou různých vánočních dekorací na „jarmark u stromečku“.

Listopad je ve škole ve znamení
příprav na „vítání prvňáčků“, které
bude v pátek 14. 11. v naší tělocvičně (plakát na jiném místě). Letos bude na téma „Cesta kolem
světa“. Děti nám předvedou scénky, klipy a taneční vystoupení inspirovaná jednotlivými státy a místy na Zemi. Doufám, že navážeme
na
loňský
úspěšný
program.
Všichni jste srdečně zváni. Další
akcí, na které bychom se chtěli
podílet, je tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Organizace a
nácvik programů na výše zmiňované akce patří k časově a psychicky značně náročným. Všem,

kteří se na nich nějakým způsobem podílejí, patří velké poděkování.
Další poděkování patří členům
školské rady, kterým v prosinci
končí funkční období a bude nutné
do konce roku uspořádat volby a
zvolit radu novou. Školská rada při
ZŠ Kožlany je šestičlenná. Dva zástupci jsou z řad pedagogických
pracovníků školy, dva zástupce si
do ní volí zřizovatel. Z řad veřejnosti se volí dva zástupci. Všichni
rodiče našich žáků (týká se pouze
ZŠ) budou v průběhu listopadu
obesláni volebními lístky s pokyny
k volbě.
Závěrem bych se chtěl zmínit
ještě o jedné věci. I když situace
ve školství není růžová, a finance
chybí, přesto se nám daří každý
rok školu alespoň trochu modernizovat. Letos to byl třeba nový výdejní stůl v kuchyni. A protože počty žáků se do budoucna budou
pomalu navyšovat, podařilo se
nám v říjnu rozšířit učebnu ICT o
čtyři nové počítače. V současné
době bude učebna s kapacitou 19
žákovských počítačů plně dostačující.

Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
jem obdivovaly.
Občas jsme některé pletly z papírových ruliček.
Šily hračky z měkoučkých látek.

Říjen jsme v našem klubu tzv.
prokorálkovaly. Vznikaly jemné šité náramky, složité tvary a pěkně
barevné. Pod vedením p. Milušky
Dyršmídové, jsme s nadšením seděly nad drobnými korálky a počítaly, navlíkaly a píchaly se do prstů. Hotové náramky jsme si navzáwww.kozlany.cz

V listopadu se budeme připravovat na Kreativ v Plzni, na jarmark
v Kožlanech, když bude slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Už

se těšíme na Advent. Připravujeme
se na adventní setkání s dětmi
v knihovně, které se bude v úterý
9. prosince od 13 hodin. Přijďte si
s dětmi vyrobit vánoční dekorace.
Těšíme se na vás.

Šikulky z Kožlan
Kožlanský zpravodaj 11 /2014
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Z činnosti klubu seniorů
Dne 30. září se konal zájezd klubu seniorů do Teplé,
Kladské a Mariánských Lázní. Odjezd autobusu byl
v 7:00 hodin od sokolovny. V 9:00 hodin začala prohlídka kláštera. Klášter byl založen v devadesátých letech 12. století v románském duchu dvořanem Hrozmatou Tepelským z Ovence pro řád premonstrátů.
Z doby založení je dochována značná část klášterní
baziliky, jejíž celková gotická podoba byla v počátku
18. století spolu s ostatními klášterními objekty podle
plánů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů barokně upravena a vyzdobena předními umělci. Poslední
rozsáhlá přestavba a dostavba v duchu novobarokním
proběhla počátkem 20. století. Klášter byl střediskem
duchovního a kulturního života, hospodařil na rozsáhlém dominiu a jako jediný z velkých západočeských
klášterů nebyl zrušen Josefem II. Zrušen byl až v roce
1950 a předán, kromě knihovny a chrámu, armádě.
Od roku 1990 je znovu v majetku řádu premonstrátů,
je postupně rekonstruován. Vedle cenného interiéru
chrámu se návštěvníkům ukazuje galerie církevního
umění a historie kláštera. Nejcennější je však klášterní knihovna, která je po pražském Strahově nejvýznamnější klášterní knihovnou v Čechách. Za záchranu knihovny a kláštera poděkujme vysoce postavenému úředníkovi, který nedovolil vydat tyto objekty
armádě. Nebyly zničeny a rozkradeny.
Kladská a okolí

Pokud jste nikdy nebyli ve Švýcarsku, můžete si to
trochu vynahradit při návštěvě Slavkovského lesa. Jen
osm kilometrů od Mariánských Lázní se totiž nachází
Kladská (dnes místní část lázeňského města), která
jako by z oka vypadla alpským vískám. Má i zajímavou historii. Její velká část sem totiž „přicestovala“
před 130 lety vlakem ze Světové výstavy ve Vídni.
Svůj domov našla uprostřed nádherné přírody připomínající pro změnu ruskou tajgu. Ostatně i zdejší rašeliniště, k němuž vás dovede naučná stezka, se tak
jmenuje. Ale pojďme na začátek příběhu o Kladské.
Koncem 19. století pobýval v Lázních Kynžvart kníže
Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg, který přijel lovit do místních lesů. Zalíbilo se mu tady natolik, že
roku 1873 od c. k. montánní správy v Horním Slavkově koupil za šest set tisíc zlatých rozsáhlé zalesněné
pozemky právě v okolí Kladské, která tu však tehdy
ještě nestála. Až o dva roky později nechal kníže z vídeňské Světové výstavy dovézt areál Švýcarského
pavilonu s Loveckým zámečkem. Rozložené budovy
putovaly vlakem do Bečova a odtud koňskými spřežewww.kozlany.cz

ními až na místo určení, kde je Švýcaři znovu sestavili. Zámeček má ovšem daleko ke kamenným stavbám,
na něž jsme u nás zvyklí – je to jednoduchá přízemní
budova postavená ve stylu švýcarských loveckých
chat. Kromě ní tu vyrostl také rentovní úřad, fořtovna,
sruby pro úředníky, hostinec U tokajícího tetřeva a
stavení pro kočího a další personál. Hostinec kníže
pronajímal vyhlášeným kulinářským expertům a tomu
odpovídaly i ceny, ovšem s výjimkou výčepu pro kočí.
A po knížecí soukromé cestě vedoucí z Mariánských
Lázní přes Králův kámen směly jezdit pouze kočáry;
automobily a omnibusy musely po objížďce přes obec
Prameny. A proč to vše? Nešlo samozřejmě o kolonizaci dosud neobývaného území, ale spíše o vznik romantického výletního místa, kde mohl kníže trávit
volný čas a lovit dle libosti. Jeho záměr se zdařil více
než dobře, však sem také během nedlouhé historie
obce přijelo množství významných osobností z řady
evropských zemí. Namátkou můžeme zmínit třeba
prezidenta T. G. Masaryka, anglického krále Eduarda
VII., bulharského krále Ferdinanda či francouzského
ministerského předsedu Georgea Clemenceaua. Na
návštěvě tu byl i první kosmonaut světa Jurij Gagarin.
Přijížděli sem i vzácní hosté z nedalekých Mariánských
Lázních, a tak nebylo výjimkou, že se tu za jednu neděli prodalo několik set káv a dortíčků. Zdejší kratochvíle se samozřejmě týkaly hlavně lovu. Největšího
rozkvětu v tomto směru se Kladská dočkala za prince
Sigismunda Schönburg-Waldenburga na počátku 20.
století. Tehdy v okolních lesích pobíhalo přes 1 000
kusů vysoké zvěře. Jeleni sice napáchali hodně škody,
ale princ o stromy nedbal, a byl pyšný, že má druhý
největší revír v zemi, hned po krkonošském revíru
Černínů. Však se také legenda vztahující se ke smrti
tohoto vášnivého nimroda týká jak jinak než lovu.
Tehdy se říkalo, že kdo skolí zdejšího bílého jelena, do
roka zemře, a právě to se knížeti přihodilo. Byl pochován v lesní hrobce nacházející se nedaleko Loveckého zámečku. Hrobka se v minulosti několikrát stala
cílem zlodějů, kteří doufali v nalezení bůhvíjakého pokladu, v hrobce však našli jen nabalzamovaného prince. Pověst o bílém jelenu připomíná i bronzová socha
Umírající jelen, kterou uvidíte u silnice. Roku 1964 ji
vytvořil sochař Antonín Kalvoda. Novější historie Kladské už tak romantická nebyla a souvisela se vznikem
vojenského prostoru Prameny roku 1946. Významné
osobnosti v Kladské vystřídali vojáci, neboť Lovecký
zámeček sloužil jako výcvikové středisko. Jezdil sem
třeba Klement Gottwald – při jedné z návštěv nedaleko odtud sledoval zánik někdejšího královského horního města Litrbachy, které v rámci natáčení instruktážního vojenského filmu rozstřílelo dělostřelectvo.
Vojáci odtud nakonec odešli ničit další vesnice a města do Doupovských hor, a tak se dnes z Kladské můžete bez obav vydat na procházku do jejího nádherného okolí. V hlubokých lesích najdete jen klid a nerušená zákoutí. Kromě statných jehličnanů však stojí za
pozornost i blízká lesní rašeliniště. Je jich pět a dohromady tvoří národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny, která byla vyhlášena již roku 1933. V průběhu
jejich vývoje za posledních 10 000 let se zde vytvořila
charakteristická rostlinná a živočišná společenstva.
Plochu rašelinišť z větší části pokrývají bory pralesovitého charakteru s převahou borovice blatky, ale rostou tu i smrky, břízy a olše. Hojné jsou samozřejmě
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různé druhy rašeliníků a z dalších bylin vřes, borůvka
či brusinka. Výjimkou nejsou vzácné druhy jako rosnatka okrouhlolistá a tučnice obecná – těm zdejší
chudá půda nevadí, protože coby masožravky umějí
získávat živiny jiným způsobem. Špatně přístupné
území rašelinišť je také domovem četných živočichů.
Z těch větších můžeme zmínit jelena lesního a siku,
prase divoké či rysa ostrovida, ale žije tu i množství
vzácných druhů ptáků, obojživelníků, brouků a motýlů. Zatímco na rašeliniště Lysina, Paterák, Malé rašeliniště a Husí les obyčejní smrtelníci nesmějí, Tajgou
vás provede asi kilometr a půl dlouhá naučná stezka.
Byla založena už roku 1977, je bezbariérová a její
součástí je i řada odpočinkových a vyhlídkových míst.
Díky informačním panelům se tu dozvíte něco o
ochraně Slavkovského lesa, o flóře a fauně rašelinišť,
o historii Kladské či o minerálních pramenech, které
se staly základem okolních lázní. Stezka se vine po
břehu Kladského rybníka, který mění svou barvu od
zelené přes modrou až do černa. Je to způsobeno tím,
že se do něj dostávají vody s různými organickými
látkami z blízkého rašeliniště Tajga. Na své si v Kladské ale přijdou i milovníci techniky. Ve zdejším rybníku totiž začíná Dlouhá stoka, vybudovaná v letech
1531–1536. Jejím úkolem bylo přivádět vodu k dolům
v okolí Litrbach a Horního Slavkova a také umožnit
plavbu dříví ze zdejších lesů. Jedná se o unikátní a
precizně provedené dílo – sklon kanálu je jen 35 cm
na 100 m délky kanálu a přesně se drží vrstevnic,
takže občas vzbuzuje dojem, že jeho voda teče do
kopce. Soustava, jejíž součástí bylo i deset rybníků,
napájela přes 50 rudných mlýnů a regulovalo ji 13
stavidel. A co je nejpodstatnější, kanál je dodnes
funkční, zásobuje třeba vodárnu u Nové Vsi a pohání
řadu malých vodních elektráren. A i v případě vzniku
tohoto technického zázraku sehrál svou úlohu bílý jelen. Projektant stavby, slavkovský měřič Rosmeissel,
totiž podle legendy vedl jeho trasu místy, kterými toto
tajemné zvíře prošlo…
Po procházce byl oběd
v restauraci v Kladské.

ní Společenský dům Casino z roku 1901. Mezi významné památky města patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech 1844–1848 v novobyzantském slohu na Goethově náměstí. Jeho plány vypracoval mnichovský architekt Johann Gottfried Gutensohn, vnitřní výzdoba je dílem bavorských štukatérů, sochy vznikly v dílně Josefa Maxe a křížovou cestu
zhotovil malíř Josef Mathauser. Na Goethově náměstí
můžete navštívit také Městské muzeum s expozicemi
věnovanými historii lázeňství, osobnosti J. W. Goetha
a přírodě v okolí města. V Ruské ulici stojí pravoslavný kostel sv. Vladimíra, postavený v letech 1900–
1902 podle návrhu petrohradského architekta Nikolaje
Sultanova. Nejcennější částí jeho interiéru je majolikový ikonostas, vyrobený původně pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. V téže ulici uvidíte bývalý
anglikánský kostel z roku 1879, který dnes slouží jako
výstavní a koncertní sál. Na Mírovém náměstí si můžete prohlédnout evangelický kostel Corporis Christi,
postavený v letech 1853–1857. V jeho interiéru vyniká obraz Krista v nadživotní velikosti. Na mnoha místech ve městě uvidíte různé sochy a plastiky připomínající významné občany města či návštěvníky lázní.
Dílem místního stavitele Friedricha Zicklera je divadlo
N. V. Gogola, vybudované roku 1868. F. Zickler také
navrhl 20 m vysokou rozhlednu postavenou roku
1876 na vrchu Hamelika (722 m), který se nachází v
severní části města.

Mariánské Lázně
Z Kladské vede zelená turistická značka do města,
které proslavily hlavně tamní lázně. Léčebné prameny
tu byly známy už v 16. století a pro pravidelné užívání
byly některé z nich uzpůsobeny roku 1807. Centrem
lázeňského života byly vždy kolonády – ta hlavní se
může pochlubit litinovou konstrukcí vyrobenou roku
1889 v železárnách v Blansku podle návrhu architektů
Hanse Miksche a Juliana Niedzielského. Další kolonády
najdete například u Křížového, Karolinina či Ferdinandova pramene. Pro město jsou typické rovněž četné
parky, které si vesměs zachovaly podobu, jakou jim
před více než sto lety vtiskl bývalý lobkovický zahradník Václav Skalník. Většina lázeňských domů vznikla v
2. polovině 19. či na začátku 20. století. Z těch nejzajímavějších stojí za zmínku novorenesanční budova
Ústředních lázní, postavená roku 1898, klasicistní pavilony Lesního či Rudolfova pramene či novorenesanč-

Ve 14:00 hodin jsme odjížděli do Mariánských Lázní. Zde se senioři rozdělili. Skupina na Krakonoše a
miniatury. Park Boheminium byl založen v roce 1995.
Zahradní areál byl nejdříve upraven a po čtyřech letech otevřen pro veřejnost. Začínalo se s pěti modely
v měřítku 1:25. První byl zámek Červená Lhota. Expozice je inspirována zajímavými místy ČR. Kromě
hradů a zámků jsou zde technické památky jako větrné a vodní mlýny, flotila letadel českých aerolinií,
vláčky, pohyblivá lanovka atd. Kvalitě výrobků odpovídá i cena, která se pohybuje ve statisících za jednotlivé modely. Větší exponáty přesahují milionové částky. V 17:00 hodin se senioři sešli u Fontány. Hudba
hrála „Tenkrát na západě“. Odjezd domů byl v 17:20
hodin. Bylo s námi několik mladších seniorů, bylo by
dobře, kdyby zůstali věrni našim akcím.

Citát měsíce
„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu“.
Móhandás Karamčad Gándhí
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlan
V sobotu dne 4. 10. 2014 proběhla v našem sboru
brigáda za účelem výměny zbývajících oken. Jak jsme
už dříve psali, vchodové dveře a okna v naší hasičárně
byla v žalostném stavu, tak právě proběhla druhá
etapa výměny oken. Zároveň jsme zrušili vchodová
vrátka do druhé části zbrojnice z důvodu jejich nadbytečnosti a špatného stavu.
Jako každý rok se v měsíci říjnu konala tradiční
hasičská zábava. Chtěli bychom poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli na zábavu a tak zároveň podpořili kožlanské hasiče. Doufáme, že se všem zábava
líbila a že se přijdete opět příští rok.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Kulturní komise Vás zve na
zájezdové představení do pražského divadla
Bez zábradlí sobota 22. listopadu 2014
odjezd autobusu v 9,00 hodin
Cena 470,- Kč
Alan Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci
Hrají: Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová , Jana Švandová, Zdeněk Žák, Barbora Leichnerová, Ljuba Krbová, Marcela Rojíčková
Režie: Jiří Menzel, Překlad: J.Z. Novák
Situační komedie z pera úspěšného současného britského dramatika Alana Ayckbourna o tom, že odpověď na otázku "Kdes to byl(a) v noci?" může být za
jistých okolností v manželství jedna z nejtěžších.

www.kozlany.cz
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MUZEUM KOŽLANY
70 let od pádu letadla Focke-Wulf 190
Dne 25. 10. 2014 proběhla projekce archiválií o
do Vožehova rybníka
Edvardu Benešovi, zachycující mimo jiné i jeho návštěvu v rodných Kožlanech v roce 1947.
Přijďte posedět a poslechnout si příběh
Promítání proběhlo ve třech etapách v zasedací
o letadle FW-190
místnosti městského muzea. Děkuji všem, kdo se zúčastnil a velké díky patří i Richardu Kohoutovi a Ivo
Přednáška se bude konat v zasedací místnosti muzea
Steinbachovi, kteří se postarali o to, aby jste měli tu
možnost ještě jednou shlédnout onen dokument. Děkuji za jejich ochotu a vstřícnost.
Další akcí, která proběhne, je přednáška k výročí
pádu letadla Focke-Wulf 190 do Vožehova rybníka
před 70 lety. Letadlo bylo vytaženo před dvěma lety a
vy budete mít tu možnost si poslechnout přednášejícího pana Vladaře, případné technické otázky jsou vítané. Proběhne také projekce a jako ukončení prohlídka
letadla, kde od léta přibylo pár věcí jako jsou kanony.
Je přislíbena i munice a model letadla, jak vypadal ve
skutečnosti.
dne 15. 11. 2014
Všichni jste srdečně zváni, a to 15. 11. 2014 od
od 18:00, kde proběhne projekce a po skončení i pro18:00 hodin do zasedací místnosti v městském muhlídka letounu
zeu, kde se vše uskuteční. Je možno se objednat na
tel: 373397333,720347390.
Všichni jste srdečně zváni!
Ještě než začne přednáška, tak by se měla upevnit
nová informační tabule u Vožehova rybníka týkajíci se
Zájemci o přednášku se mohou objednat na tel:
právě letadla Fock-Wulf 190.
373397333, 720347390
Marie Matějovská

www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - říjen:
Muži:
Kožlany – Křelovice 4:4 (1:3)
branky: Hora 2, Kulhánek, Tupý
Zbůch – Kožlany 4:1 (1:0)
branka: Hora
Kožlany – Nečtiny 4:3 (3:3)
branky: Beneš, Štrunc, J.Švamberg, Kříž
Kožlany – Trnová 3:0 (2:0)
branky: Šimek, Koura, Kříž
Kožlany – Třemošná 4:1 (1:0)
branky: Hora 2, Kříž, Šnajdr
Dorost:
Kožlany - Spoje Plzeň 4:2 (1:1)
branky: Kazda 2, Tupý, V.Švamberg
Kralovice – Kožlany 4:1 (2:1)
branka: V.Švamberg
Kožlany – Hrádek 9:0 (6:0)
branky: Kazda 4, P.Pánek 3, Hach, V.Švamberg
Černice – Kožlany 4:0 (1:0)
Kožlany – Bezdružice 11:1 (6:0)
branky: Kazda 3, V.Švamberg 3, Tupý 2, Vopata,
Folk, Herynk
Program - listopad:
Muži (sobota):
1.11. Dolní Bělá - Kožlany
8.11. Kožlany - Vejprnice B
(hřiště v Žihli)
15.11. Heřmanova Huť - Kožlany

14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Žáci:
Kožlany – Hadačka 2:2 (1:1)
branky: M.Pánek, Holeček
Plasy – Kožlany 0:2 (0:1)
branky: M.Pánek, Souček
Kožlany – Kralovice 2:2 (0:1)
branky: Souček, Holeček
Žihle - Kožlany
4:2 (3:2)
branky: M.Pánek 2
Kožlany - Dolní Bělá 12:1 (8:0)
branky: M.Pánek 6, Špaček 4, O.Berbr 2
Stará garda:
Kožlany – Druztová 4:5 (1:3)
branky: Roučka 2, Kratochvíl, J.Švamberg
Třemošná – Kožlany 4:2 (1:1)
branky: Šnajdr st., Vlček
Plasy - Kožlany
3:2 (2:2)
branky: Kotěšovec, Rocskár

Dorost (neděle):
9.11. Kožlany - Stříbro
(hřiště v Kozojedech)
15.11. Nýřany - Kožlany
(sobota)

10:00 hod.
10:00 hod.

FBC Hippos Kožlany
Dne 20.9. jsme odehráli první
turnajový den. Po nepovedeném
play-off z loňské sezony, jsme do
ligy vstupovali bez větší motivace.
Nicméně nás hned na úvod čekal
zápas s velkým rivalem - týmem
FBC Rakovník.
Pět statečných proti nadupanému týmu FBC Rakovník. Do prvního utkání jsme vstoupili pod vedením nového kapitána Petra Kubuše. Což je zároveň naše nová posila, které má přinést do týmu obrovské zkušenosti a především novou vizi. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, v čase 0:31 střílí gól
Němeček, a nabourává tím naše
plány na soustředěnou obranu a
efektivní protiútoky. Trochu zaskočeni jsme se pozvolna dostávali ke
svojí hře, a vyrovnali zápas. Teprve v čase 11:11 srovnává Kubuš
krásnou střelou z půlky, stav utkání na 1:1. Hra začínala nabírat obrátky, po krásné akci Koláčka končí
míček na tyčce. Rakovník není
schopen přejít přes naši dobře se
pohybující obranu. Všichni hráči
precizně bránili a snažili se nepouštět soupeře do šancí i za cenu
www.kozlany.cz

menších, či větších faulů, které
nabourávaly kombinaci Rakovníka
a dozajista protivníka frustrovaly,
což poznamenalo jeho výkon. V
čase 18:10 golman Rakovníka zahrál na zemi mimo brankoviště,
čímž překazil brejkovou možnost
Kubušovi a následovalo trestné
střílení, které ten samý hráč neproměnil. Poté nastává krásně sehraná přesilovka, kterou zakončuje
v čase 18:41 právě hrdina zápasu
Kubuš opět střelou z dálky. Utkání
jsme tedy zvládli dotáhnout do vítězného konce. Je třeba poznamenat výborný výkon našeho brankáře Jana Petrbocka. Soupeř sice díky obětavosti všech hráčů v blokování střeleckých pokusů vyprodukoval pouze pět přímých střel na
bránu, ale většinou se jednalo o
velice nebezpečné pokusy.
Poté jsme sehráli další tři zápasy.
FBC Hippos - AC Zkáza Plzen 2:1
FBC Hippos - FBC Dobřany 4:2
FBC Hippos - TJ Koterov B 2:4
Sestava: Jan Petrbock (G), Jaromír
Správka, Petr Kubuš (C), Honza
Pěnkava, Vojtěch Pěnkava

Náhradníci: Tomáš Moučka, Lukáš
Správka
Dne 22.9 Jsme odehráli druhý
turnajový den. Navázali jsme na
povedený začátek z posledního
turnaje. Celkem jsme odehráli dva
zápasy. Oba soupeři hráli velice
aktivně se zabezpečenou obranou,
takže jsme většinu zápasu dobývali a obstřelovali branku. Po velice
trpělivém výkonu a především precizní defenzivní hře jsme oba zápasy dovedli do vítězného konce.
FBC Hippos - FAKTAX 6:4
FBC Hippos - Šmejd 2002 3:2
Sestava: Alex Novák (G), Jaromír
Správka, Petr Kubuš (C), Honza
Pěnkava, Vojtěch Pěnkava, Ondra
Fišer
Náhradníci: Tomáš Moučka, Lukáš
Správka, Tomáš Soukup
Dne 11. 10. 2014 odehrál “B“
tým svůj první turnajový den
v nové sezóně. Tento turnaj se
odehrál ve sportovní hale Chotěšov. Hned na úvod sezóny zaznamenal tým díky tvrdým tréninkům
skvělý úspěch a tím byly dvě výhry
ale i jedna prohra. Díky tomuto
úspěchu, obsadil tým ihned po odKožlanský zpravodaj 11 /2014
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startování
sezóny
3.
místo
v tabulce. Všechny tři zápasy byly
odehrány na 100 %. Tým hrál
velmi dobře dozadu, nemalou měrou přispěl také gólman Alexandr
Novák. Jako poslední čin své aktivní kariéry pomohl obránce Roman Moučka svému týmu 5 A.
Druhý obránce Lukáš Správka sice
neměl takové bodování, ale jeho
hra byla příkladná a jeho obrana
pevná. V útoku zářil Michal Kopta a
Pavel Fiala. První zmíněný se několikrát prosadil v rychlých protiútocích a jeho rychlost dodává hře
týmu spád. Druhý útočník Pavel
Fiala se mnohokrát prosadil střelbou ze střední vzdálenosti a trpělivým vyčkáváním na případné odražené balóny, které vždy doklepl
na správné místo. Dalšími hráči
jsou Filip Půta Jakub Hauner. Oba
hráči jsou v týmu nováčky, ale to
nebránilo tomu, aby velmi dobrým
výkonem podpořili svůj tým jak
v obraně, tak i v útoku.
FBC Hippos B - FBC Žebrák 9:4
FBC Hippos B - FBC Holýšov 2:5
FBC Hippos B - FBC H. Huť 2:1

Sestava: Alex Novák (C), Roman
Moučka, Lukáš Správka (C), Michal
Kopta, Pavel Fiala, Jakub Hauner,
Filip Půta
Nejlepší zpráva na konec našeho článku!!!
Tým starších žáků odehrál svůj
první turnajový den. Je to historický okamžik a především vyústění
naší dlouhodobé práce s mládeží.
Vydali jsme se nelehkou cestou,
sehnat dostatek hráčů byl téměř
nadlidský úkol, ale nakonec jsme
dali dohromady skvělou partu. Je
třeba poznamenat, že obrovský
podíl na tom má p. Berbr. Sehráli
jsme celkem tři zápasy. Myslím si,
že na výkon našich hráčů můžeme
být pyšní. Dokonce se nám podařilo jeden zápas vyhrát, což je pro
nás zatím malý zázrak. Kluci na
sobě makají, trénují 3x týdně. Je
otázka času, kdy se dostaví
úspěch. Zatím nemáme dostatek
zkušeností, dostavila se obrovská
nervozita, což určitě hráče trošku
svázalo.
FBC Hippos - Slavia VŠ Plzeň 1:7
FBC Hippos - TJ SOKOL OSEK 3:1

FBC Hippos - SKMG Staňkov 0:10
Sestava: Filip Holík (G), Ondra
Berbr, Jára Berbr, Martin Pánek
(C), Jára Palšovič, Honza Holeček,
Honza Štěchmiler
Doufáme, že se k naší skvělé
partě přidají další zájemci z Kožlan
a okolí. Florbal je momentálně jeden z nejpopulárnějších sportů, za
minimální náklady. Máte možnost
vyzkoušet si trénink a poté se rozhodnou. A to ve středu od 16:00 –
17:30 a pátek od 13:30 – 15:00.
Tréninky vedou velice zkušení hráči. Alex Novák, Jaromír Správka,
Tomáš Moučka.
Ještě poslední zmínka. Starší žáci
odehráli
přátelské
utkání
s dorosteneckým
týmem
z Rakovníka. Zanechali jsme velice
dobrý dojem i přes věkový rozdíl
jsme dokázali sehrát vyrovnanou
partii.
FBC Hippos - FBC Rakovník A 6:8
FBC Hippos - FBC Rakovník B 2:4
Sestava: Tomáš Soukup (G), Jára
Berbr, Ondra Berbr, Míra Souček,
Honza Holeček, Martin Pánek (C)

Basketbalové
soutěže
jsou
v plném proudu. Některá družstva
jedou „jako tank“ a některá se
hledají, ale všechna bojují do roztrhání těla. A jak na tom kdo je?
U12 – mladší mini sice v první
čtvrtině OP všechny své zápasy
s Holýšovem a Kraslicemi prohráli,
ale potěšitelná je pro nás účast dětí na zápasech. Hlavně množství
dětí ročníků 05-07 je příslibem do
dalších let. V další části nás čekají
tři turnaje s Přešticemi a Sokolovem, kteří na tom jsou shodou
okolností po prvních turnajích stejně jako my. Takže máme před sebou zápasy, kde si určitě všichni
zahrají a doufáme, že si i odneseme nějakou výhru.
U14 – mladší žákyně – již před
začátkem soutěže jsme věděli, že
to v této kategorii budeme mít
těžké – málo hráček ročníku 01 a
jejich nevyhranost z kategorií mini
(prostě v kraji není dost družstev
pro kvalitní zápasy) je velkou překážkou pro postup do extraligové
části. Po víkendových prohrách
s Kladnem je šance na postup již
pouze v rovině teorie. Na druhou

stranu je na děvčatech vidět herní
pokrok a pro trenéry dostatek příležitostí pro práci.
U15 – starší žákyně – i tato kategorie má za sebou již polovinu
základní části ligové soutěže a
děvčata nám dělají radost. Vedou
svoji skupinu bez porážky a mají
nakročeno do extraligy. Cílem je
udržet neporazitelnost a do extraligové tabulky si přinést maximální
počet výher ze skupiny.
U17 – kadetky – ty si asi řekly,
že když U15 zatím neprohrály, tak
je musí napodobit. Je pravda, že
v náš prospěch hovoří to, že hrajeme prvních 8 zápasů doma (6 již
máme za sebou). A po 6. kole vedeme
tabulku
bez
porážky
s rozdílem skóre 155 bodů a dvakrát si od nás soupeř vezl nepopulární kilo. Ale prezentujeme se celoplošným agresivním basketbalem, který by měl slavit úspěch i
na palubovkách soupeřů. Uvidíme
v druhé polovině základní části,
kdy nás čekají právě všechny zápasy venku. A tajně začínáme pokukovat po možnosti poprvé v historii klubu vybojovat baráž o do-

rosteneckou extraligu. Ale pšš – to
nikde neříkejte, to je zatím pořád
jen sen.
U17 B – kadetky – zde je to přesně naopak – zatím bez vítězství.
Avšak účast tohoto družstva splňuje, to co jsme si od ní slibovali.
Funguje jako druhá soutěž pro U15
a hrají tam i hráčky, které by v
„áčku“ hrály pouze pár minut nebo
vůbec z důvodu toho, že může k
zápasu nastoupit pouze 12 hráček.
Slabší soupeři nás čekají za čtrnáct
dní, tak se třeba i toto družstvo
dočká výhry – za snahu a předváděné výkony by si ho hráčky i trenéři zasloužily.
U19 – juniorky – ač s mladým
kádrem kadetek doplněným o dvě
hráčky ročníku 96, tak se držíme
v polovině tabulky. Po šestém kole
máme zápasy 3-3. Tuto soutěž bereme jako velice dobrou herní přípravu pro kategorii U17. Cílem je
soutěž udržet bez nutnosti hrát
play out.
Ženy – zatím stále čekají na výhru. Snad už se to v této sezóně
zlomí a nějakou někde uloví.

Výsledkový servis
U12 – mladší mini – OP
BSK Kraslice vs DBaK K-K 75:28
DBaK K-K vs BK Holýšov 8:87
DBaK K-K vs BK Holýšov 11:77

BSK Kraslice vs DBaK K-K 62:22
DBaK K-K vs BK Holýšov 16:106
BSK Kraslice vs DBaK K-K 88:20

U14 – mladší žákyně – ŽL
HB Basket vs DBaK
112:62
Nobiles Nusle vs DBaK
53:75
DBaK vs BK Chomutov
38:52

DBK Kožlany-Kralovice
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DBaK vs BK Loko K. Vary
BK Strakonice vs DBaK
Sokol Kladno vs DBaK
DBaK vs Skolo Kladno

75:69
69:59
74:73
35:69

U15 – starší žákyně – ŽL
DBaK vs Sn. Ústí n. L.
DBaK vs BK Most
HB Basket vs DBaK
BA Sparta vs DBaK
DBaK vs BK Strakonice
DBaK vs Slovanka
BK Loko K. Vary vs DBaK
DBaK vs BK Loko K. Vary

77:48
84:49
69:79
53:77
103:55
95:72
37:101
113:20

U17 – kadetky – DL
DBaK vs Sn Litoměřice
DBaK vs BK Česká Lípa
DBaK vs ŠBK H-P Sadská
DBaK vs USK Praha "B"
DBaK vs BK Brandýs n.L.
DBaK vs TJ Bižu Jablonec

95:58
100:81
76:60
100:81
69:54
92:64

U17 B – kadetky - DL
DBaK vs BK Česká Lípa
DBaK vs Sn Litoměřice
DBaK vs USK Praha "B"
DBaK vs ŠBK H-P Sadská
DBaK vs TJ Bižu Jablonec
DBaK vs BK Brandýs n.L.

44:98
59:105
53:78
49:91
35:85
41:101

U19 – juniorky - DL
DBaK vs Aritma Praha
DBaK vs Sokol Kladno
DBaK vs B. Poděbrady
DBaK vs ŠBK P-H Sadská
DBaK vs Sn Litoměřice
DBaK vs Sn Varnsdorf

70:79
103:51
87:91
59:94
70:40
95:74

ženy - OP
Slavoj Tachov vs DBK K-K 91:41
DBK K-K vs BaK Plzeň
24:81
BCM Sokolov vs DBK K-K 74:43
J. Buňka

Družstvo U17 před zápasem s TJ Bižuterie Jablonec – foto pro prezentaci nových dresů na web výrobce

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V říjnu jsme se Vás ptali, zda se zajímáte o dění ve
vaší obci či městě?

Výsledky ankety za měsíc říjen:

Anketní otázka na měsíc listopad:

Odsuzujete řádění fotbalových fanoušků na stadionech?

(stav k 31.10. 10:15)
Nová anketa byla spuštěna 1. 11. 2014

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. Volný prodej 9,- Kč
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