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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Právě skončilo období letních
prázdnin, kdy si většina z nás užívala zasloužený
odpočinek
na
dovolené.
Počasí
nám
vcelku přálo a
tak můžeme říci, že vše probíhá dle zaběhnutého řádu. Jedinou výjimkou byla červencová vichřice,
která v našich lesích napáchala
menší škody (cca 200m3 dřevní
hmoty vyvráceno).
Někteří
zaměstnanci
našich
technických služeb si vybrali část
své dovolené, ale práce na údržbě
veřejných
prostranství
se
v žádném
případě
nezastavily.
Vzhledem
k blížící
se
pouti
v Kožlanech bylo třeba udělat hodně kus práce. Sekaly se parky,
prostranství za budovou úřadu a
také bylo třeba připravit stany, lavice a stoly na pouťový víkend.
Naše technické služby také zrekonstruovaly místnost pro vystavené letadlo z rybníka Vožehák.
Myslím si, že naši pracovníci odvedli velký kus práce bez ohledu
na čas a zaslouží poděkování. Na
začátku srpna jsme přijali nového
pracovníka technických služeb.
Spolu s plánovanou inovací komunální techniky by to mělo přispět
ke zkvalitnění a zrychlení prací na
údržbě veřejných prostranství a
nemovitostí v majetku města, jak
v Kožlanech, tak na obcích.
Na konci července jsme museli řešit havárii na vodovodním řadu na
křižovatce Pražské a Na Výfuku.
Naši zaměstnanci za pomoci zjednaných odborníků havárii rychle
opravili. Zdá se, že této havárii
předcházel skrytý únik vody, který
se provalil až po delším čase. Celková spotřeba vody za den je již
v běžném normálu.
Začátkem července byla dokončena oprava střechy na stodole u
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hájovny. Materiál zaplatilo město a
veškerou práci obstarali naši myslivci, kteří zde ve svém volném čase odpracovali mnoho hodin. I jim
za to patří poděkování.
Začátkem
srpna
jsme
v Kožlanech dělali větší opravy
komunikací a chodníků. Opravy se
dočkala celá řada propadlých kanalizačních vpustí, starých výkopů
či propadlých chodníků. Ve Větrné
ulici okolo nových garáží je konečně plnohodnotná komunikace bez
děr. Opravy se dočkala i asfaltová
komunikace kolem KD v Bučku.
Velkou investiční akcí je oprava
vnějších omítek na kapli v Hodyni.
Omítky jsou již hotové, ale bylo
nutné opravit úžlabí na střeše objektu, přes které stékala voda na
stěny kaple. Zbývá jen dokončit
přístupový chodníček a další část
celkové rekonstrukce bude za námi.
V srpnu také úspěšně proběhla
kolaudace nové kanalizace a vodovodu v Polní ulici. Nových bočních
oken a vchodových dveří se dočkali
obyvatelé DPS v Kožlanech. Nyní
je již budova připravena na budoucí zateplení obvodových zdí.
Na městském úřadu jsme měli
dvě kontroly. Státní energetická
inspekce kontrolovala v budovách
úřadu a muzea dodržování zákona
č.
406/2000
o
hospodaření
s energiemi a hasiči zkontrolovali
v budově muzea dodržování protipožárních předpisů a nařízení. Obě
kontroly dopadly na výbornou.
V letních měsících jsme také intenzivně jednali se zástupci DK
zemědělská a.s. o konečném znění
smlouvy o výměně budovy hedčanské školy a podílu na KD Dřevec za pozemky města. Zdá se, že
by směna mohla proběhnout ještě
do konce tohoto roku.
V letošním létě jsme se konečně
mohli koupat ve Vožeháku. Určitě
to řada lidí využila. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat panu Vladislavu Mutinskému, který z vlastní
iniciativy a ve svém volném čase

opravil a zvelebil převlékárnu u
rybníka včetně jejího okolí. Myslím,
že si toto ocenění zaslouží.
Největší kulturní akcí letošního
léta byla tradiční svatovavřinecká
pouť v Kožlanech.
Chovatelé
uskutečnili svoji výstavu a pochlubili se, mimo jiné, nově opravenou
budovou stodoly za městským
úřadem.

V sobotu na hřišti u Vožeháku se
uskutečnilo velmi vydařené fotbalové
sportovní
odpoledne
s ukázkami práce hasičů, myslivců
a „šikulek“ z Kožlan, které vyvrcholilo pouťovou zábavou. Nedělní
odpoledne patřilo dobře připravenému programu v prostoru za budovou úřadu. Vystoupila zde pěvecká skupina, taneční skupina a
také skupina nadšenců, která nás
zasvětila do života starověkých
Keltů. Tentokrát bylo i dobře zajištěno občerstvení a na své si přišli i
různí prodejci. V neděli byla také
připravena
oživlá
prohlídka
v našem muzeu a poprvé bylo vystaveno torzo letadla zříceného za
války do rybníka Vožeháku. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na
přípravách letošní pouti podíleli –
díky vám všem se letošní pouť
velmi vydařila.
A na závěr mi dovolte přivítat ve
škole a ve školce naše nové žáky.
Září je měsíc, kdy začíná nový
školní rok, a proto všem dětem i
učitelům a dalším zaměstnancům
přeji mnoho úspěchů v jejich práci.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 16.06.2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města

uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-0009506/VB1 na pozemcích
p.č. 3623/12, 3623/65 v k.ú. Kožlany uzavíranou se společností
ČEZ Distribuce, a.s.

Rada schvaluje:
program 9. zasedání rady města;
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007828/1
na pozemku p.č. 4344/1 v k.ú. Kožlany uzavíranou se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; smlouvu o

Rada nesouhlasí:
s vybudováním veřejného osvětlení
na příjezdové komunikaci k ČOV
Kožlany a sděluje, že v současné
době není v rozpočtu města plánováno
s touto
investicí;
s požadovanou
místní
úpravou

spočívající v zákazu vjezdu těžkých
vozidel na pozemku komunikaci ul.
Na Mazancích, Kožlany.
Rada souhlasí:
s umístěním reklamního zařízení
pouze
za
předpokladu,
že
s instalací reklamního zařízení vysloví souhlas i kompetentní orgány
s ohledem na možné omezení bezpečnosti dopravy.

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 30.06.2014
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 10. zasedání rady města;
schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1/2 a p.č.
4150/47 v k.ú. Kožlany a zároveň

doporučuje zastupitelstvu schválit
prodej části pozemku p.č. 1/2 a
p.č. 4150/47 s výjimkou části p.č.
4150/47 před č.p. 177; schvaluje
Provozní řád městského sportovního areálu u Základní školy
v Kožlanech - otevřený sportovní
areál s minigolfem.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o zákazu podo-

mního a pochůzkového prodeje na
území města včetně jeho částí
z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel města.
Rada odkládá:
projednání žádosti o poskytnutí
sponzorského daru na výstavu fotografií „Kožlany v obrazech“ do
dalšího zasedání rady města.

Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 04.08.2014
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 11. zasedání rady města;
nařízení města Kožlany č. 1/2014
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
včetně jeho částí a revokuje usn.
č. 75/14; udělení výjimky z počtu
žáků na třídu pro Základní školu a
Mateřskou školu dr.E.Beneše Kožlany - snížení o 4 žáky na třídu;

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace U Radnice za stejných podmínek pro podání nabídek jako v roce 2010.
Rada souhlasí:
s aktualizací Havarijního plánu D-K
zemědělská s upozorněním na nebezpečí kontaminace pitné vody ve
vrtu zásobující město Kožlany při
založení polního složiště na hnůj
v blízkosti tohoto vrtu či při aplikaci kejdy s hnojůvkou na zelenou
plochu v blízkosti vrtu (ochranné
pásmo); s vypracováním návrhu
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty na pozemku

p.č. 1887/1 v k.ú. Kožlany; se zápisem žadatele do seznamu zájemců o přidělení bytu v DPS Kožlany; s poskytnutím finančního
příspěvku na výstavu fotografií
formou zakoupení vybraných
fotografií pro Městské muzeum; se
stavbou ČOV na pozemku st.p.č.
271/1 v k.ú. Kožlany, dále sděluje,
že neeviduje žádné podzemní vedení ve vlastnictví města a
v nejbližší době se neplánuje napojení uvedené lokality na kanalizační síť; se záborem chodníku u č.p.
155 Kožlany, a to od 31.07.2014
do 11.08.2014.

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 25.08.2014
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, informace ředitele Základní
školy
a
Mateřské
školy
Dr.E.Beneše Kožlany o činnosti
školy.
Rada schvaluje:
program 12. zasedání rady města;
termín a program 18. zasedání zastupitelstva města Kožlany; odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše Kožlany;
pronájem nebytového prostoru rewww.kozlany.cz

staurace U Radnice panu Martinu
Veselému při nájmu
2500,Kč/měs. od 01.10.2014 na dobu 5
let s možností prodloužení s tím,
že energie si nájemce bude hradit
samostatně; zveřejnění záměru
pronájmu pozemků p.č. 1885,
1886 v k.ú. Hodyně a p.č. 1028
v k.ú. Buček; zveřejnění záměru
směny pozemků p.č. 1449/10,
1449/12, 1449/9, 1706, 1707, st.
88, st. 91/2, st. 92-98 v k.ú. Dřevec, p.č. 1051, 1204, st. 46 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; zveřejnění

záměru prodeje pozemku st. 20/2
včetně budovy bez č.p./č.ev. na
tomto pozemku a pozemku p.č.
20/3 vše v k.ú. Hedčany dle GP č.
94-1065/2014; smlouvu o dílo
s firmou Král PM Centrum s.r.o. na
opravu střechy kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni v částce 131 999,Kč včetně DPH.
Rada odkládá:
projednání žádosti o prodej části
pozemku p.č. 3579/1 v k.ú. Kožlany z důvodu provedení místního
šetření.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 10. 09. 2014
od 18:00 hodin
se koná
18. zasedání zastupitelstva Města Kožlany
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Změna rozpočtu na rok 2014 - 6. rozpočtové opatření
4) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
5) Majetkové a ostatní záležitosti města:
- směna pozemků p.č. 1449/10, 1449/12, 1449/9, 1706,
1707, st. 88, st. 91/2, 92-98 v k.ú. Dřevec,
p.č.1051, 1204, st. 46 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
- odkoupení pozemků p.č. 4170/6, 3662/44, 3662/43 v k.ú.
Kožlany,
- prodej části pozemků p.č. 1/2, 4150/47 v k.ú. Kožlany.
6) Zpráva starosty města
7) Diskuse

NAŘÍZENÍ města Kožlany
č. 1/2014
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města včetně jeho částí
Rada města Kožlany se na svém 11. zasedání dne 04.08.2014, usnesením č. 79/14, usnesla vydat podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Kožlany (dále jen „nařízení“):
Čl. 1
Účel nařízení
Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území města Kožlany včetně jeho částí, které tvoří obce Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně. Cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků města.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
a) Podomním prodejem se rozumí prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1, nabídka prodeje zboží a nabídka poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží a nabízeno poskytování služeb osobami potencionálním uživatelům v objektech
určených k bydlení.
b) Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka prodeje zboží a nabídka poskytování služeb, u kterého nedochází
k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel
zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství.
c) Prodejním zařízením se rozumí:
jakékoli zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství, zejména pult, stánek,
stojan, vozík,
automobil, přívěs nebo jiné vozidlo sloužící k prodeji.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je zakázán:
na katastrálním území města Kožlany,
na katastrálních územích obcí Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně, které jsou částmi města Kožlany.
Čl. 4
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření pracovníci Městského úřadu Kožlany. Porušení tohoto
nařízení bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
Čl. 5
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně prodeje v pojízdné prodejně, který
je předem nahlášen na Městském úřadě Kožlany.
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
1

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
www.kozlany.cz
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Odpady … a znovu odpady
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, kteří zodpovědně třídí odpady. A to jak na bioodpad, který ukládají do hnědých popelnic nebo ho
vozí za hájovnu, větve do pískovny nebo na tříděný
odpad, kdy máme v Kožlanech i obcích dostatek kontejnerů na plast, papír, sklo, tetrapak a textil. Seznam
stanovišť těchto kontejnerů je přílohou vyhlášky o
místních poplatcích. Ta je k dispozici na internetových
stránkách města nebo k nahlédnutí na MÚ Kožlany.
Těm ostatním, kteří neustále odkládají pytle
s padanými jablky nebo ořezané větve ke kontejneru
na domácí směsný odpad, pohazují odpad vedle kontejnerů na tříděný odpad a považují tím svůj nepořádek za odklizený, že i oni mají stejnou šanci. Přidělávají práci nejen pracovníkům svozové služby nebo
města, ale hlavně zvyšují náklady, které se musí vynakládat na likvidaci jejich „bordelu“. Pokud by si někdo nevěděl rady, kam co uložit, všem poradíme.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali pracovníkům
svozové služby. Ti často po svých spoluobčanech
uklízí neuvěřitelné věci, které je někdo schopen „ uložit“ u kontejnerů.
Znovu připomínáme, že se 2x ročně koná svoz nebezpečného a objemného odpadu. Letos na podzim
v sobotu 25. října. Přesné časy budou oznámeny
v říjnovém zpravodaji, na webu a na plakátech. Tento
svoz je určen pro občany, ne pro podnikatele. A právě
při něm lze zdarma odevzdat ty matrace, bojlery a jiné odpady, co se pak povalují u kontejnerů nebo se je
někdo snaží do nich „ narvat“. Několikrát jsme museli
řešit situace, kdy obyčejný rozum selhává.
Současně upozorňujeme, že pokud někdo vyklízí
nemovitost apod., je třeba u svozové služby na svoje
náklady objednat kontejner a ne ho vyvézt na „ obecní“ a nechat to zaplatit všechny.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky
(minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek), Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené, Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, Obuv – veškerou nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní, Peří, péřové
přikrývky a polštáře, Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a
vlhký textil
Věci je možné odevzdávat:
14. října a 17. října 2014
Městská knihovna Kožlany, Pražská 278
od 9.00 - 17.00 hod (otevírací doba knihovny)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Prázdniny jsou již minulostí a začíná školní rok
2014/2015. Ne všichni zaměstnanci však během
prázdnin mohou čerpat dovolenou, protože škola
v letních měsících utichá jen zdánlivě.
Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce
máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také
zaměstnanci čerpají volno. V letošním roce jsme se
tedy zaměřili pouze na malování některých společných
prostor a školní kuchyně, generální úklid a dezinfekci
tříd i jejich vybavení. Během prázdnin také vaříme pro
několik akcí. Začínáme vždy prvních čtrnáct dní
v červenci pro dětský tábor v Kožlanech a pokračujeme posledních 14 dní pro basketbalové soustředění.
Basketbalistky máme ve škole i ubytované. Mezi tyto
stálé akce se letos poprvé vklínil ještě příměstský tábor DDM Kožlany. Deset dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a
stravovalo se u nás.
Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole
dr. E. Beneše v Kožlanech usedlo prvního září 123 dětí. Zvláště bych chtěl přivítat 14 prvňáčků a přeji jim,
aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými
jedničkami. I do mateřské školky nastoupí nové děti,
mělo by jich být 12. Naši školku bude celkem navštěvovat 58 dětí rozdělených do tří oddělení. U tohoto
dělení bych se rád zastavil. V letošním školním roce
www.kozlany.cz

jsme poprvé v Kožlanech nerozdělili děti podle věku,
ale na věkově prostupné skupiny. Toto dělení není
žádnou novinkou a osvědčuje se i v okolních školkách.
Zavádí se hlavně z důvodů rozvoje spolupráce a komunikace mezi dětmi a nesporné úspory času. Vycházíme z toho, že starší děti jsou již plně adaptovány na
činnosti ve školce a jsou i schopny pomoci svým malým kamarádům. To v mnoha případech „odlehčí“ paní
učitelce, urychlí jednotlivé přípravy a zbyde více času
na činnosti. Jak se tato spolupráce dětí bude dařit,
ukáže až následující rok. Mohlo by se zdát, že tímto
rozdělením budou trpět předškoláci, kteří mají už výuku zaměřenou na přípravu do školy. Není to však
pravda a jejich příprava nebude nijak ochuzena ani
krácena.
Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý
může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat
školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na
našich webových stránkách, které právě procházejí
aktualizací.
Na závěr bych se rád zastavil u školní družiny. Podvědomě chápeme družinu jako bezpečné místo, kam
přijde malý žáček strávit čas mezi obědem a odjezdem autobusu, příchodem rodiče z práce nebo odchoKožlanský zpravodaj 9 /2014
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dem na kroužek. Žáček bude ve družině odpočívat,
hrát si, hodně snaživý si může napsat i úkoly… Tak
nějak vypadá družina v očích veřejnosti. Toto bych
rád uvedl na pravou míru.
Družina je školské zařízení, prostřednictvím kterého
se uskutečňuje zájmové vzdělávání. Prováděcím
právním předpisem MŠMT ke školskému zákonu č.
561/2004 Sb. pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání je vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví
podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti,
organizaci a podmínkách provozu, o podmínkách
přijímání a o podmínkách úhrady za školské
služby. Každé školské zařízení pro zájmové vzdělávání má v souladu s § 5 odst. 2 školského zákona
zpracován svůj školní vzdělávací program, který
má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání,
pro gymnázia, střední odborné školy atd., a prostřednictvím ŠVP pomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené rámcovými vzdělávacími programy (RVP), především RVP pro základní vzdělávání, všemi formami
zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a
vzdělávací činností, příležitostnou, tematickou, rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou spontánních činností). Jedná se především o průřezová témata RVP – osobnostní a sociální výchovu,
výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, multikulturní,

environmentální, mediální a etickou výchovu… Tolik
teorie.
Jak si tedy rodič, který přihlašuje do družiny své dítě, má její činnost představit? V první řadě je družina
ze zákona placená. U nás to činí 60 Kč měsíčně a poplatek se vybírá pololetně. Družina se řídí svým školním vzdělávacím programem. Děti ve družině vykonávají činnosti navazující a doplňující na ty školní. Družina je zařízení zcela nezávislé na škole, bez které
však nemůže existovat.
Družina má ranní a odpolední program. Ráno přicházejí přihlášené děti do družiny od 7:00 hodin zpravidla po příjezdu autobusů a počkají tam při spontánních činnostech do začátku vyučování. Po obědě si
děti do družiny ve dvanáct hodin odvádí paní vychovatelka. Do půl druhé, kdy odcházejí poslední přespolní žáci na autobusy, probíhají relaxační a zájmové
činnosti – hra, čtení, spontánní činnosti. Od půl druhé
do 14:45 probíhají činnosti výchovně vzdělávací a
družina plní svůj školní vzdělávací program. Potom
následuje svačina a další volnočasové aktivity, které
končí odchodem domů. ČŠI kontroluje družinu jako
samostatné školské zařízení. Přihlášením dítěte do ŠD
mu tedy zajišťujete další kvalitní program na odpoledne.
Školní rok 2014/2015 se pomalu rozbíhá. Přeji všem
žákům mnoho úspěchů, píli a trpělivost, všem kolegům potom pevné zdraví a shovívavost.
Mgr. Jaroslav Švarc

Deliba Kožlany 2014
Na začátku července se už po
jednačtyřicáté v údolí Hrádeckého
potoka konal dětský tábor Deliba.
Tento čas je už u mnohých kožlanských lidí spjat se špatným počasím, které nás i letošní rok malinko
potrápilo. 29. června se nastěhovalo do stanů, které se jim staly na
dalších 13 dní domovem, 49 dětí
nejen z Kožlan a blízkého okolí, ale
například i z Plzně, Mostu a Brandýsa nad Labem.
Program tábora byl tradičně rozdělen na etapovou a celotáborovou
hru. Během etapové hry „Kamera,
klapka, jedem…“ si mohly děti
v našem DelibaWoodu vyzkoušet
práci režisérů, scénáristů, herců a
www.kozlany.cz

dalších profesí, bez kterých se natáčení filmů, scének a reklam neobejde.

Vyvrcholením pak bylo sehrání klipu na vybranou píseň, které oddíly
předvedly u závěrečného ohně.
Celotáborová hra je naplněna sou-

těžemi, které nás provází každým
táborem. Jsou to například přehazovaná, střelba, azimutový závod,
výtvarná soutěž, celodenní pochod, morseovka a mnohé další.
Tyto hry zařazujeme do programu
podle počasí a celkového vytížení
dětí. Celý program doplňují různé
soutěže v lese a blízkém okolí,
koupání, sběr lesních plodů, turnaj
v Člověče nezlob se, noční hry a
hlavně táboráky plné písniček. I
když, jak už jsem v úvodu řekl,
nás počasí opět potrápilo, program
se vyvedl, děti utvořily skvělou
partu a užily si úvod prázdnin. Který ze tří oddílů nakonec vyhrál a
rozdělil si s ostatními ceny, není
Kožlanský zpravodaj 9 /2014
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vůbec důležité. To co nás těší je
fakt, že většina dětí se chce za rok
znovu vrátit a někteří si už bez tábora neumí začátek prázdnin ani
představit.
Na závěr tohoto krátkého ohlédnutí bych rád děkoval. Děkuji vedoucím za přípravu her a výbornou
práci s dětmi. Děkuji všem, kteří

se na přípravách a průběhu tábora
podíleli. Děkuji kuchařkám ZŠ a
MŠ Kožlany za stravu, která nám
velice chutnala. Zvláštní poděkování potom patří městskému úřadu
a Jardovi Kourovi za nezištnou
pomoc při úklidu kalamity po jedné
z četných bouří a finanční podporu
našeho tábora.

Čtyřicátý první tábor je již minulostí. Zda se bude konat příští rok
další je zatím „ve hvězdách“. Pro
ty spokojené děti je ale potřeba
něco udělat a kousek ze svého
volna jim obětovat.
Mgr. Jaroslav Švarc
hlavní vedoucí tábora

KULTURA
Z činnosti kulturní komise
V neděli 10. srpna se konalo již
druhé Kozlování na dvorečku za
městským úřadem. Diváci se mohli
zaposlouchat do příjemné hudby,
kterou nám dovezla rakovnická
skupina Hon na medvídka.

Skupina historického tance Mericia z Boru byla již návštěvníkům
známa z minulého roku a natolik
se líbila, že jsme neváhali s jejím
pozváním i na letošní pouť. Program byl ovšem pozměněn a tak
jsme se mohli zaposlouchat do renesanční, nebo gotické hudby. Na
závěr pak byly vybrány tance pirátské, do kterých tanečnice zapojili i diváky. Novinkou byl Vousův
kmen, který se „utábořil“ v pravé
části dvorku a předváděl zpracování obilí, pečení placek na ohni,

výrobu obuvi, práci se dřevem,
rozdělání ohně, zhotovení mincí,
nebo práci na hrnčířském kruhu
(kde měli velkou konkurenci v panu Hofmanovi). Ve druhé části
programu se řemeslníci proměnili
ve válečníky a měli jsme možnost
zhlédnout bitvu s replikami historických nástrojů. Závěr programu
patřil dětem, kdy jim bylo zapůjčeno oblečení a bezpečné zbraně.
Většina dětí, ale také rodičů šla do
bitvy s velkou vervou. Příjemnou
atmosféru na dvorečku doplňoval
stánkový prodej, kde bylo možné
obdivovat krásné výrobky šikovných rukou našich i přespolních
žen. Do tvoření se mohly zapojit
také děti. O občerstvení návštěvníků se postaral stánek z Vojenic,
který se tohoto úkolu zhostil velmi
dobře. V parném dnu přišla vhod i
točená zmrzlina pana Majera. Poděkování patří všem zúčastněným,
kteří přispěli k příjemně strávenému odpoledni. Za technickou pomoc bych ještě poděkovala fotbalistům, chovatelům a pracovníkům
technických služeb. Velkou pochvalu jsme dostali také od účin-

kujících, kterým se naše akce líbila.
Od loňského roku jsme mohli zaznamenat na dvoře za úřadem velkou změnu k lepšímu. Prostor byl
vyklizen, rozšířen a mírně vyrovnán. V plánu jsou i další úpravy,
takže se jistě máme na co těšit i v
příštích letech. Velmi kladně lze
hodnotit i zapůjčení rozkládacích
stanů, které při letošním parném
dnu zajistili mírný stín a tím příjemné prostředí pro posezení.
Doufám, že dvůr si najde i další
příznivce a nebude sloužit pouze
jeden víkend v roce.
foto: www.kozlany.cz
video: www.knihovna.kozlany.cz
Po krátké prázdninové odmlce
jsme připravili další divadelní zájezd. Tentokrát do Nového divadla
v Plzni na nově nastudovaný muzikál Divá Bára. Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 25. září 2014.
Odjezd autobusu v 17,30 hod.
Zapište si do kalendáře:
Rozsvícení vánočního stromečku
28. listopadu 2014
Ples města Kožlany 16. ledna 2015

Citát měsíce
“Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče.
To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jak by neměli děti.“
Johann Wolfgang Goethe
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 9 /2014
strana - 6 -

Letošní pouť se vyvedla i v muzeu …
Dne 10. 8. 2014 se konala v muzeu dobrovolná akce
zvaná „Oživlé Muzeum“ a to od 10 do 17 hodin. Návštěvníci mohli zhlédnout nejen výstavu fotografií nazvanou „Kožlany v obrazech“, ale také trosky letadla
FW-190, které bylo možno vystavit. Také mohli
zhlédnout zajímavé příběhy a seznámit se s historií
Kožlan a okolí prostřednictvím oživlých postav.
V průběhu prohlídky jste mohli potkat kronikářku a
kata, bratra sokola a sestru malíře Josefa Klíra – Barboru, také kožlanskou selku a Edvarda Beneše se
svou chotí Hanou Benešovou, poté jste mohli usednout do lavic a zaposlouchat se do historie školy
s panem učitelem a žačkami, další byla hrnčířka a
v neposlední řadě také Annu Benešovou s Matějem a
jejich dcerou Barunkou…

Prohlídky byly na objednání, což už bylo známo minimálně měsíc dopředu formou plakátků, ve zpravodaji i z našich webových stránek či na facebooku. Lidé
se mohli objednávat podle časového harmonogramu,
čehož většina využila. Návštěvnost byla velká, celkem
se sešlo 201 osob na oživlé muzeum a 305 osob na
vrak letounu FW-190. Bohužel prostory muzea nejsou
nějak prostorné, a proto nešlo pojmout více osob,
museli jsme se k tomu přizpůsobit a tak i počet osob

v jedné prohlídce … avšak se dostalo i na nějaké neobjednané. Pro velkou účast a poptávku jsem se rozhodla onu akci zopakovat v následujícím roce, hned
jak budeme vědět termíny pro Noc Muzeií tak bychom
ono oživlé muzeum zopakovali ve večerních hodinách,
opět to bude na objednání…
Tento rok by jsem ještě chtěla zopakovat promítání
filmu z roku 1947, kdy Kožlany navštívil Dr.E.Beneš,
nejspíše by to bylo 28.10.2014, ale to ještě upřesním
v příštím zpravodaji. Také by se mohla uskutečnit beseda k příležitosti 70 let od pádu FW-190 do Vožehova
rybníka, ale bližší informace ještě zveřejníme na
stránkách města, stránkách muzea či na facebooku,
ale také ve zpravodaji.
Touto cestou bych chtěla strašně moc poděkovat
těm, co se dobrovolně podíleli na akci „Oživlé Muzeum“ a to jmenovitě - Táně Krepsové za roztomilou
hrnčířku, Drahušce Kourové za Annu Benešovou, Michalovi Pernerovi za Matěje Beneše, Anežce Sixtů za
Barunku, Láďovi Štrunců za pana učitele a žačkám
Žanetce a Kristýnce Novákových, Ivě Konopásků a
Lukáši Berbrovi za ztvárnění Edvarda Beneše a Hany
Benešové a stejně tak i Adélce Krepsů za kožlanskou
selku, já měla na starosti Barboru Klírovou a našemu
bratru sokolovi Pavlu Fialovi, stejně tak našemu katovi Ondřejovi Krepsů a kronikářce Monice Nováků. To
ale není vše, také ještě patří velké díky Katce Klausové, která precizně vedla evidenci návštěvníků a prodej
vstupenek, Martince Klausů za dopolední otevření letadla a také děvčatům, která návštěvníky doprovázela
jak po muzeu, tak i cestou k letounu a to je Eliška Bílková a Natálka Součková. Snad jsem na nikoho nezapomněla, myslím si, že jsme si onen den náramně
užili, i když pro některé byl po pouťové trochu náročnější, všem ještě jednou moc děkuji a budu se těšit
na další akcičku…
Marie Matějovská – muzeum a IC

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Tento příspěvek chceme začít poděkováním dámám,
které nám darovaly třeba vlnu na pletení, látky na šití, knoflíky a jiný „materiál“, který určitě budeme potřebovat. Použily jsme je třeba na přípravu dětského
dne, výtvarných dílen v srpnu, když byla v Kožlanech
pouť. Vlnu jsme poskytly šikovné pletařce, která plete
čepičky a bačkůrky pro malé dětičky, které se narodily
dřív, než měly.

že jste se také některé zúčastnili. A užili jste si zajímavých setkání.

Milé dámy, moc Vám děkujeme!
V létě jsme hodně cestovaly a užívaly si setkání s
lidmi, kteří také rádi tvoří. Také nás „postihla“ velká
vlna „gumičkování“. Je to úžasné, jak to děti baví. Z
malých gumiček pletou na prstech, na tužkách, vidličkách, nebo šablonách náramky. Mají veselé barvy a
různé tvary. Návody najdete na internetu, v knize návodů, a nebo odkoukáváním, jak to dělá kamarádka.
Jen nás mrzí, že se nenašel český výrobce, který by
zaplnil mezeru na našem trhu. Zase Asie byla rychlejší. Škoda. V okolí našeho městečka bylo během léta
tolik akcí, že jsme všechny prostě nestíhaly. Doufáme,

www.kozlany.cz

Dostaly jsme také pozvání do Plas na Soutěž regionálních výrobců severního Plzeňska a Rokycanska. K
našemu velkému překvapení jsme dostaly Zvláštní
ocenění za „NĚCO NAVÍC“. Měly jsme velkou radost
a hlavně z toho, že se v soutěži umístil na 3. místě
keramik a hrnčíř Jindřich Hoffman, další „KOŽLAŇÁK“.
Tak, máme po létě a hurá, je tu podzim (skoro).
Zase se budeme scházet v knihovně a začneme společný 5. rok setkávání Šikulek z Kožlan.
Šikulky z Kožlan
Kožlanský zpravodaj 9 /2014
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Šikulky a kožlanská pouť

Také jste byli na pouti? My ano a
líbila se nám. Program v sobotu i v
neděli byl pestrý. My jsme připravily pro děti výtvarné dílny
v sobotu i v neděli. A měly jsme
radost, že jsme mohly spolupracovat s myslivci a hasiči a DDM. Děti

se bavily a jejich rodiče také. Sobotní sportovní odpoledne se povedlo.
Kultura v neděli byla opravdu na
jedničku. Program probíhal za radnicí a v muzeu. Kdo přišel, strávil
příjemné odpoledne. Hudba, tanec,
seznámení se s historickými řemesly. Souboje historických válečníků pobavily nejen děti, ale i tatínky. Taneční vystoupení zase určitě ocenily ženy každého věku.
Malé se také přidaly. V muzeu
nadchla každého oživlá historie z
Kožlan. Historičtí průvodci nás se-

znamovali se zajímavou historií a
byli při tom i vtipní.
Kožlanská pouť se povedla i počasí jí přálo!

Hasiči města Kožlan
I přes období prázdnin a dovolených hasiči našeho
sboru měli co dělat: co se týče výjezdů, technických
pomocí a kulturních akcí.
Ve dnech 5. - 6. 7. 2014 jsme navštívili na pozvání
oslavy výročí 150 let založení sboru dobrovolných
hasičů Hohenleuben ve Spolkové Republice Německo.
Jedná se o partnerský sbor už řadu desetiletí. Oslavy
(tzv. feuerfest) byly doprovázeny přehlídkou místních
i sousedských hasičů od jejich prvopočátku až do současnosti. Také nechyběly přehlídky mladých hasičů,
ale i myslivců a dechového orchestru. Na oslavách bylo o nás velmi dobře postaráno, co se týče občerstvení, ubytování atd.. A proto doufáme, že hasiči
z Hohenleuben k nám přijedou, až budeme mít zase
výročí našeho sboru, abychom měli co oplácet.
10. 7. 2014 naše jednotka hasičů vyjela po 18. hodině na příkaz operačního důstojníka HZS na odstranění naftových skvrn na vozovce táhnoucí se z Kožlan
okolo Vožeháku až k břežanské křižovatce. Zřejmě se
jednalo o únik nafty z nákladního automobilu. Na zásahu se zúčastnily HZS Plasy, JSDH Kralovice, PČR,
SÚS Kralovice.
Již druhým rokem jsme se zúčastnili 9. srpna Kožlanské pouti při fotbalovém turnaji u Vožeháku.
Předváděli jsme naši techniku a výzbroj a pro děti byly připraveny dovednostní soutěže s malou sladkou
odměnou. Děti si mohly vyzkoušet stříkat vodou
z pravé hasičské stříkačky a nakonec byla pro děti
zhotovena pěna.
Díky dovybavení přípravky na likvidaci rojů včel,
vos a sršňů hasiči vyjížděli několikrát během prázdnin
na zneškodnění roje včel a vos. Nadále během prázd-

nin docházelo k doplňování vody na hřbitovech a na
fotbalovém hřišti.
Také jsme navštívili opět tradičně tábor „Dopraváček“ v Hedčanech, kde jsme dětem představili naši
výzbroj a techniku.

V sobotu 23. 8. 2014 před 16. hodinou vyjela naše
zásahová jednotka na příkaz operačního důstojníka
HZS na požár bioskládky v areálu firmy Becker
v Kralovicích. Jednalo se o náročný a dlouhý zásah,
k němuž bylo povoláno 5 jednotek hasičů. Velká hromada bio skládky byla rozhrnována těžkou technikou
a hašena několika proudy. Na zásahu se dále zúčastnily HZS Plasy, JSDH Kralovice, JSDH Kaznějov, JSDH
Chříč, čelní nakladače f. Becker a Kralovické zemědělské.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás zve na reprízu

Noci v muzeu,
která se uskuteční v sobotu 13. září 2014
od 19-24 hodin
Na programu jsou regionální pověsti v podání
divadelního souboru Tyl z Čisté.
Čas prohlídky nutno předem zamluvit
na tel. 373 396 410
Délka představení cca 60 minut.
Vstupné 70 a 30 Kč
www.kozlany.cz

další akce v muzeu:
výstava – Stanislav Hanzík (sochy)
Galina (pastely)
kostel Zvěstování P.Marie (1.7.–28.9.)
výstava – PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (10.9.–2.11.)
bohoslužba – Mariánská pouť s pobožností
neděle 7.9.2014 začátek v 10.00 hod. v kostele Zvěstování P. Marie
Tomáš Pfeiffer - rezonanční tóny Vodnářského
zvonu - jedinečný umělecký zážitek souznění ducha a
hmoty, sobota 27.9.2014 v 19.30 hodin v kostele
Zvěstování P. Marie.
Kožlanský zpravodaj 9 /2014
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Pozvánka na koncert
Houslový virtuos
Alexandr Schonert
Židovská hudba pro housle a klavír
koncert v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni
sobota 13. září 2014 od 18 hodin
Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií, vlastní skladby Schonerta a skladby
skladatelů – klasiků židovské hudby, zachycuje pouť
židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do
současné Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mys-

tickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností.
Alexandr Schonert jako interpret židovské hudby
získal uznání dokonce i v samotném Izraeli. Je laureátem světové soutěže židovských umělců v Berlíně. Karel Svoboda si ho vybral pro natočení sólových houslových partů muzikálu Golem. Velký ohlas má tento
koncert nejen v tradičních klasických sálech v ČR, ale
i v zahraničí, zejména v USA.
Tento houslový virtuóz předvedl veřejnosti své strhující vystoupení v loňském roce ve vánočním koncertu v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni. Na základě toho
jsme si dovolili ho znovu pozvat tentokrát v letním
období na jeho nezapomenutelné židovksé variace.
Nenechte si proto ujít tento unikátní zážitek geniálního houslového virtuoza.
Srdečně vás všechny zveme.

SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - srpen:
Muži:
Příprava:
Kožlany – Kaznějov 2:5 (1:2)
branky: Šnajdr, Hora
Mistrovské utkání:
Kožlany – Manětín 3:2 (1:1)
branky: Šnajdr, Hromada, Vlček

Dorost:
Příprava:
Kožlany – Kaznějov 5:0
Mistrovské utkání:
Kožlany - Union Plzeň 11:0
branky: Kazda 3, Folk 3, Šofranko
2, Tupý, V.Švamberg, Hromada

Program - září:
Muži (sobota):
6. 9. Kožlany - Mladotice
13. 9. Kožlany - Bezvěrov
20. 9. Ledce - Kožlany
27. 9. Kožlany - Křelovice

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

hod.
hod.
hod.
hod.

Dorost (neděle):
3. 9. Horní Bříza - Kožlany
7. 9. Kožlany - Košutka
14. 9. Kožlany - Smíchov
20. 9. Rapid Plzeň - Kožlany
28. 9. Kožlany - Spoje Plzeň

17:00
10:00
10:00
13:30
10:00

hod. (středa)
hod.
hod.
hod. (sobota)
hod.

www.kozlany.cz

Stará garda:
Kožlany – Hvozd 3:0
kontumačně

Žáci (sobota):
6. 9. Kožlany - Zbůch
10. 9. H. Bříza - Kožlany
13. 9. Kožlany - Trnová
17. 9. Kožlany - Kaznějov
20. 9. Jesenice - Kožlany
27. 9. Kožlany - Hadačka

14:30
17:00
14:30
17:00
10:00
14:00

hod.
hod. (středa)
hod.
hod. (středa)
hod.
hod.

Stará garda (pátek):
5. 9. Kožlany - Zruč B
12. 9. Plasy - Kožlany
19. 9. Kožlany - Tlučná
26. 9. Kožlany - Druztová

18:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
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Pravidelné cvičení žen
bude zahájeno v tělocvičně ZŠ Kožlany v úterý 9. září 2014 od 20:00 hod.
DBK Kožlany-Kralovice

Již po 17. proběhlo soustředění našeho klubu DBK Kožlany – Kralovice v Plasích. Letos jsme obsadili všechna
plaská sportoviště – 3 haly, hřiště u koupaliště i u školy. V tréninkovém procesu bylo celkem 5 skupin. Kromě
ligových dorostenek a žákyň také ženy, mini a přípravka. 6 trenérů pečovalo o 58 hráček a 4 hráče. V zázemí
se o nás starala Martina Buňková.
Tréninky byly naplánovány jako třífázové s večerním hraním a jelikož to pro některé hráčky byla po Sušici již
druhá tréninková etapa, tak se ke konci mlelo již z posledního.
Dovolte mi využít této příležitosti a poděkovat vedení gymnázia Plasy i učitelům, kterým v přípravném týdnu
obsadíme jejich kabinet a přilehlé prostory. I vy se svojí vstřícností podílíte na našich úspěších.
Přípravu zakončíme třemi KRA-KOŽ CUPy, na které Vás níže zveme, a poté ihned vstoupíme do ostrých bojů
v ligách i oblastních přeborech.
Držte nám ve třicáté sezóně klubu palce a přijďte nás podpořit. S výsledky všech družstev se můžete seznámit na internetu na stránkách www.basket.kozlany.cz a www.dbak.cz a samozřejmě také v dalších číslech Kožlanského zpravodaje.
Projekt DBaK si Vás dovoluje pozvat na tradiční KRA-KOŽ CUPy do tělocvičny v Kožlanech
MINI KRA-KOŽ CUP
KRA-KOŽ CUP 2014
MIKRO KRA-KOŽ CUP
U15 starší žákyně (00 a ml.)
U17 kadetky (98 a ml.)
U12 ml. mini dívky,mix (03 a ml.)
5. - 7. 9. 2014
12. - 14. 9. 2014
19. - 21. 9. 2014
skupina KRA:
DBaK, Sokol Nusle, BK Česká Lípa, BK
Prosek
skupina KOŽ:
BK Klatovy, BC Benešov, BK Strakonice, BK Loko K. Vary

Účastníci:
DDM Česká Lípa, DBaK, Sokol Kladno,
BK Most, Sokol Nusle, Loko K. Vary, BK
Kralupy

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
O prázdninách jsme se Vás ptali:

skupina A:
DBaK K., Loko K. Vary, BK Chomutov
skupina B:
DBaK P., Sokol Kladno, Tygři Praha „A“
skupina C:
BKK Holýšov, Tygři Praha „B“, BC Slaný

Výsledky ankety za měsíc červenec a srpen:

zda jste pro zavedení bezpečnostního kamerového systému v Kožlanech a také zda využíváte ke koupání rybník
Vožehák.
Anketní otázka na měsíc září:
Vzpomínáte rádi na svoje žákovské roky strávené
v základní škole?

Nová anketa byla spuštěna 3. 9. 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

www.kozlany.cz
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