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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
První měsíc roku 2015 nám přinesl oproti očekávání poměrně příznivé
počasí.
Teploty
nijak
výrazně
neklesly pod nulu
a sněhu také
moc
nebylo.
Technické
služby
tento
čas
využily
k opravě rozbitých laviček. Většina z nich má
také nový nátěr. Dále jsme vlastními silami obložili pánské WC
v knihovně včetně podlahy a nově
je udělán také obklad kuchyňky
v knihovně.
Provádějí se další
práce jako je prořezávání stromů,
údržba techniky a další drobné
opravy.
Využili jsme počasí a nechali
jsme vyčistit rybníček u hájovny
pod lesní školkou.
Vznikne zde
přirozený rezervoár vody pro potřeby lesní školky a zároveň se
zrekultivuje nepěkně vypadající
část našeho lesního pozemku. Časem dojde k likvidaci nahromaděného kompostu u hájovny, kam lidé zatím mohou ještě vyvážet biologický odpad. V březnu však dojde ke změně vyhlášky města

a bioodpad se zde již nebude moci
vyvážet. Kompostem se zrekultivuje část pozemku, který se později zalesní.
Firma Dřevovýroba M+R a firma
Vladimír Kulhánek ze Dřevce začaly s opravou kaple Panny Marie ve
Dřevci.
Již je hotová střecha a
budou následovat další opravy. Na
tuto akci jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje.
Další žádosti o dotaci jsou na zakoupení tiskárny s kopírkou do Icentra v muzeu a také na pořízení
interaktivního informačního kiosku
do muzea.
V současné době je vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele akce
„Oprava chodníků a parkovacích
míst v Kralovické ulici“ včetně nového vodovodu a opravy tamní kanalizace. Také připravujeme výběrové řízení na zakoupení nové sekačky pro technické služby.
V lednu jsme měli dvě kontroly.
Jedna byla ze SZIF na akci „Oprava vnějších omítek na kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni“ a druhá byla
ze specializovaného FÚ. Kontrola
na kapli proběhla úspěšně. Je třeba do měsíce doplnit několik drobných nedostatků v papírech a poté
už nic nebude bránit poslání dotace na náš účet. Kontrola z FÚ zjis-

tila některé nedostatky v papírech,
které jsme s jejich metodickou
pomocí odstranili.
V lednu se uskutečnila výroční
schůze SDH Hodyně. Opět jsme
kromě „hasičiny“ probrali řadu
obecních záležitostí a námětů od
občanů. Stejné to bylo i na výroční
schůzi SDH Kožlany. Podobně jako v ostatních sborech se tento rok
uskutečnily volby nových funkcionářů. Do jejich záslužné práce jim
přeji hodně úspěchů, pevné nervy
a hlavně pevné zdraví.

Největší kulturní událostí byl ples
města.
I když nebyla sokolovna
úplně plná, lze říci, že se ples povedl. Bohatý program a tombola
k našemu plesu patří a ani tentokrát nezklamala. Poděkování patří
všem organizátorům, účinkujícím a
zvláště manželům Tupým za přípravu nejenom tomboly.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 5. 1. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 38/15 - program 4. zasedání rady města; č. 39/15
- výpočet stočného průměrem za 2 roky pro č.p. 129

Kožlany z důvodu poruchy na vodoměru; č. 40/15 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši
2000,- pro Klub českých turistů Plzeňského kraje; č.
41/15 - aktualizaci provozního řádu vodovodu Kožlany
a jeho platnost od 01.01.2015 do 31.12.2019; č.
42/15 - zveřejnění záměru prodeje zastavěných pozemků pod chatou E7 p.č. 815/13 a E30 p.č. 815/6
vše v k.ú. Bohy.

Informace …
Úhradu poplatků na rok 2015
je možné provést hotově do
pokladny MÚ v úřední dny od 7.
ledna 2015 (pondělí, středa 7:3012:00 a 12:30-17:00 hod.).

www.kozlany.cz

Poplatek za psa pro rok 2015
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa
v rodinném domě 50 Kč, za dalšího
200 Kč a za psa v domě o více by-

tových jednotkách (bytovky) 200
Kč a za každého dalšího také 200
Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec) je poplatek
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30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce
50 Kč a za dalšího také 50 Kč.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2015 je pro trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro dítě
do 10ti let věku je cena 300 Kč. V
domě, který není trvale obydlen,
zaplatí jeho majitel také 500 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelni-

ce, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě
zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit
do výše ceny známky, o kterou by
měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ do konce
února 2015, po tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou

vydávány na základě předložení
zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2015
je 96 Kč a je možné jej uhradit
rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce
ledna 2015. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Oznamujeme občanům,
že likvidace kovového odpadu je zajištěna ve sběrném dvoře v Kožlanech, svoz biologického odpadu probíhá
formou svozu biopopelnic. O datu, kdy bude vývoz biopopelnic v letošním roce zahájen, budeme informovat.

Rok 2014 v lese
Vážení spoluobčané, tak jako
v loni, bych Vás rád i letos informoval o všem podstatném, co se
událo ve vašem lese.
Plán těžeb na rok 2014 byl
3000m3 včetně samovýrob. Vytěžilo
se
klasicky
(Kourou)
2427,76m3 a samovýrobci odvezli
dalších 488,93m3 dřeva. Což dohromady dělá 2916,69m3. Prodej
dřeva vynesl celkem 3231559.Kč. Na celkovém obratu se podílí i
samovýrobci (92083.-Kč). Samovýrob bylo zadáno celkem 107 ze
108 zájemců. Hotových a zaplacených je 90, 5 nebylo realizováno a
na zbylých 12 spoluobčanů zatím
čekáme, až přijdou zaplatit.
Celkové příjmy dosáhly částky
3475674.-Kč oproti plánovaným
2800000,.Kč je to nárůst o
675674.-Kč. V příjmech je zahrnuto kromě klasické těžby dřeva a
samovýrob i prodej stromků ze
školky na sadbu za 67338.-Kč,
prodeje klestu za 83542.-Kč a lehce úsměvný prodej vánočních
stromků za 1152.- Kč (celkem 7
kusů).
Z pěstební činnosti: zalesnilo se
nově 4,60 ha holin (33815ks sazenic), klestu se uklidilo 1800m3
z toho se 220m3 spálilo, zbytek se
prodal, mechanicky se ožnulo
37,80ha a chemický ožin se realizoval na dalších 5,05 ha. Hotovo je
8,20 ha prořezávek, proti zvěři se
ošetřilo 45460 ks stromečků prostředkem Aversol, postavilo se nově 2,080 km oplocenek, 1,140 km
se opravilo a rozebráno bylo 0,380
km nepotřebných.

Celkové výdaje byly plánované
na částku 1294500.-Kč a plán se
nepodařilo dodržet o 65400.-Kč,
celkové výdaje tedy dosáhly částky
1359900.-Kč.

Na lesní školce byla provedena
síje borovice lesní, smrku ztepilého
a douglasky tisolisté. Zásoby listnatých sazenic máme z minulého
období. Douglaska byla v loni vyhlášena stromem roku a je snaha
z nejvyšších míst o její převedení
z tzv. MZD (meliorační a zpevňující
dřevina) na dřevinu hlavní, kde by
mohla nahrazovat smrk. Možnost
jejího zpracování je téměř stejná,
jako u smrku a navíc v našich
podmínkách má lepší přírůstky. To
jen na vysvětlení, proč douglaska.
Na letošní rok, jsem byl požádán
„městem“ o možnost navýšení těžeb
a
tudíž
výnosu
z lesa
s ohledem na schodkový rozpočet.
Jelikož v minulých letech (hlavně
v 2012) nebyl plán těžeb naplněn,
je prostor „městu“ vyhovět. Ve
dvou lokalitách bude letos pracovat harvestor a plánované navýšení v měsíci lednu a únoru realizuje.
Ubezpečuji všechny milovníky lesa,
že se jedná o výjimečné nasazení
této technologie v lesích města Kožlany. Zároveň prosím případné

pozorovatele (předpokládám, že to
vzbudí zvědavost), aby dbali na
svou
bezpečnost
a
moc
se
k pracujícímu stroji nepřibližovali.
Další
akcí,
která
proběhne
v lese, bude oprava rybníka u hájovny a snad postupný odvoz
skládky kompostu tamtéž.
Tradičním nešvarem se stává
přístup některých samovýrobců
s dodržováním časově vymezených
smluv na dřevo. Opět mám hlášenou krádež dřeva ze samovýrob,
traktor odjel směr Kralovice, jméno loupežníka si asi domyslíte.
Tímto bych chtěl poprosit hlavně
občany Bučku a Hodyně, kteří
zmíněný traktor zahlédnou v lese,
aby neprodleně volali policii ČR.
Oni na řešení takovýchto případů
mají kompetence, hajný toho sám
moc nezmůže. Děkuji.
Závěrem bych rád popřál všem
hodně zdraví a štěstí a všeho, co si
budete přát v roce 2015. Zároveň
bych tímto chtěl poděkovat všem
živnostníkům, „ženským“ ze školky
za poctivou práci v loňském roce a
vyjádřit naději, že i letos to půjde
alespoň stejně dobře.
Nemohu si odpustit ještě jeden
veliký dík. Jménem města, přilehlých obcí děkuji panu Aloisi Falcovi
(dlouholetému odbornému lesnímu
hospodáři) za odvedenou práci ve
prospěch městských lesů a přeji
mu za nás všechny zdraví, štěstí a
ještě
hodně
spokojených
let
v důchodu.
S pozdravem Váš lesník
L. Bořek

Citát měsíce
„Moc není dána člověku k tomu, aby utlačoval slabého, nýbrž aby ho podporoval a pomáhal mu“
Ruskin
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Poklidný leden…. ,
to, se rozhodně o dění v mateřské škole říct nedá.
Hned po Novém roce nám nastoupilo do mateřské
školy 6 nových dětí, tak trochu nečekaně. Je nás zase
o něco víc.
Nové děti si zvykají poměrně dobře na prostředí i
kamarády ve školce, a tak mají paní učitelky dostatek
času věnovat se předškolním dětem, které čeká důležitý krok v životě - zápis do 1. třídy. I když všichni

www.kozlany.cz

víme, že mají děti před sebou ještě půl roku, než nastoupí do základní školy, snažíme se společně s rodiči,
aby u zápisu vše zvládly.
Společně s dětmi ze základní školy jsme zhlédli divadelní představení divadla „Kolem“ s pohádkou Jak
princ hledal nevěstu. Skutečně, užili jsme si spoustu
legrace.
L. Kozlerová
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Scházíme se opět v
knihovně a je nás zase o
jednu šikulku víc. Jsme
moc rády, že se chce také
s námi scházet. Teď nás
baví háčkování a Maruška
to umí. My, které to moc
neumíme, jsme si daly za úkol, se to naučit.
Teď se rády věnujeme ručním pracím. Dají se dát
do tašky a snadno to přenesete. Hanka K. bude teď
slavit krásné narozeniny a my jí chceme popřát

všechno nejlepší a jsme rády, že patří k nám. Je moc
šikovná a veselá.
Když je venku zima, tak si vezmeme klubíčka vlny,
bavlnky na vyšívání a schoulíme se do křesla. Tak že,
zkuste se také zabavit ručními pracemi, udělejte si
radost, třeba z upletených ponožek, šály, uháčkovaných rukavic, nebo z vyšitého obrázku. Určitě se
zklidníte, budete mít čas na pěkné popovídání s rodinou, kamarádkami. A přežijeme tu dlouhou zimu a
budeme se těšit na krásné jaro (za měsíc už bude
březen).
Hezké večery vám přejí Šikulky

Hasiči města Kožlan
Na začátku nového roku se konala výroční schůze
dne 3. 1. 2015 v naší hasičské zbrojnici. Na výroční
schůzi se sjeli zástupci okolních sborů SDH a tradičně
zde byl starosta města pan Mgr. Vladimír Přibyl a také
velitel HZS Plasy pan npor. Ing. Štefan Livinka.
Tato schůze byla netradiční v tom, že se konaly volby sboru na funkční období 2015-2020. Volby dopadly
takto:
starosta SDH – František Kotěšovec
náměstek starosty SDH – Radovan Kratochvíl
velitel jednotky SDH – Michal Šot
jednatel – Jana Češková
hospodář – Jitka Švecová
hlavní strojník – Radovan Kratochvíl
člen výboru – Jiří Švamberg
člen výboru – Milan Konopásek
preventista – František Švec
vedoucí mládeže – Hanka Klausová
Na schůzi nám oznámila naše dlouholetá členka
Alena Foldová, že končí s členstvím v našem sboru a

chtěli bychom jí ještě jednou poděkovat za práci, čas
a obětavost, kterou věnovala našemu sboru.
Dále jsme chtěli také poděkovat Jirkovi Švambergovi za příkladnou práci ve funkci velitele jednotky SDH
a doufáme, že nadále zůstane jako člen výboru a sboru.
V pátek 20. února se bude konat okrsková schůze,
kde se budou volit představitelé na funkční období
2015-2020.
S pozdravem

Český zahrádkářský svaz z.s., ZO Kožlany

Od 15 hodin veřejná přednáška Ing. Františka
Pazdery „Zdraví na zahrádce“

Vaši Hasiči

pořádá
(o pěstování netradičních druhů léčivých rostlin).
v sobotu dne 28. 2. 2015 od 14 hodin
členskou schůzi

Srdečně zveme všechny členy a na veřejnou přednášku všechny zájemce o pěstování léčivých rostlin a příznivce zahrádek.

v zasedací místnosti Muzea Kožlany.
Přijďte mezi nás!
www.kozlany.cz
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KULTURA a MUZEUM
Dokumentární cyklus o židovských hřbitovech - Hádanky domů života
V roce 2013 jsme natáčeli s Českou televizí dokumentární cyklus Hádanky domů života. Osmý díl se jmenuje „Tahara ukrytá v Kožlanech“ a
natáčeli jsme jej na kožlanském židovském hřbitově, ale i ve městě a v
blízkém okolí. V pořadu vystupuje také pan Bohumil Vondrášek.
Tento díl bude odvysílán 1. března v neděli na ČT2 v 9:35.
Další díly můžete sledovat i na internetu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10492110205-hadanky-domu-zivota/8349-o-poradu/
Petra Vladařová
O pořadu:
Ze židovských památek toho u nás
po druhé světové válce mnoho nezbylo. Ghetta byla mnohde vymazána z mapy, synagogy vyhozené
do vzduchu nebo přestavěné na
sklady, náhrobky židovských hřbitovů skončily rozebrané na dláždění soukromých pozemků či jinak
znesvěceny. Přestože po dekádách
pohnuté novodobé historie zůstaly
v žalostném a zbídačeném stavu,

zejména židovské hřbitovy si dokázaly uchovat ducha židovské
kultury. V desetidílném dokumentárním cyklu o jejich minulosti
i současnosti se vypravíme nejen
na hřbitovy, které přečkaly nacistické řádění a komunistickou „památkovou péči“ a začínají v rámci
projektu obnovy židovských památek opět povstávat z popela. Nepomineme ani osudy místních židovských komunit a posledních

pamětníků, nebo aktuální problémy, související se správou památek a objektů. Výběr z více než tří
set
židovských
hřbitovů
a hřbitůvků odráží jen nepatrnou
část lokalit, záměrem tvůrců bylo
především otevřít širší veřejnosti
ne zrovna frekventované téma
v co nejširším pohledu.

za těch 14 dní ji ještě navštívilo
135 dospělých a 134 dětí. Na přípravě výstavy se podíleli a byli její
součástí i Lukáš Berbr a Monika
Nováková.
Během letních prázdnin se nově
otevřelo v zasedací místnosti muzea Informační centrum a proběhla
výstava fotografii Davida Hanzlíka
„Kožlany v obrazech“, která trvala
až do poloviny září, tuto výstavu
navštívilo 346 dospělých a 70 dětí.
O kožlanské pouti proběhlo
mnoho akcí a jedna z nich byla
připravena i na nedělní pouťový
den, kdy se sešlo několik dobrovolníků a připravili jsme oživlou
prohlídku muzea, na kterou byl
přístup ve skupinkách po několika
lidech tak aby, se vešli spolu s
námi do stísněných prostor expozice. Moc bych chtěla poděkovat
všem, co se zúčastnili, jmenovitě:
Monika Nováková, Ondřej Kreps,
Pavel Fiala, Lukáš Berbr, Iva Konopásková, Ladislav Štrunc, Žanetka a Kristýnka, Drahuška Kourová, Michal Perner a Anežka Sixtová, Kateřina a Martina Klausová,
Eliška Bílková a Natálie Součková.
Budu se těšit na další spolupráci v

tomto roce. Zároveň se veřejnosti
zpřístupnil vrak letadla FW-190 vytažený z Vožehova rybníka. V tento den navštívilo muzeum 167 dospělých a 104 dětí, na letadlo se
přišlo podívat 200 dospělých a 107
dětí.
V říjnu byla pro veřejnost, která
neměla možnost vidět projekci archiválií při oslavách 130. výročí
v květnu, jsme ji zopakovali v prostorách zasedací místnosti muzea.
Ráda bych poděkovala Ivo Steinbachovi a Richardu Kohoutovi, kteří to zrealizovali.
V listopadu se konala přednáška
k 70. výročí pádu letadla FW-190
do Vožehova rybníka, kterou pro
vás připravil pan Vladař a přišlo se
podívat 69 dospělých a 5 dětí,
přednášku se chystáme v tomto
roce opakovat a i jiné akce.
Na tento rok připravujeme další
akce, o kterých vás budeme včas
informovat. Bude se jednat o
přednášky, Noc kostelů, Noc muzeí, opět pro vás vytvoříme oživlé
muzeum trochu jinak, budu se těšit na vaši účast.

(převzato ze stránek
www.ceskatelevize.cz)

pořadu

na

Městské muzeum
Vážení spoluobčané, ráda bych
vás informovala o návštěvnosti za
uplynulý rok 2014 v muzeu. Jaké
se konaly akce a jaká u nich byla
návštěvnost.
V loňském roce se konala Noc
kostelů a při té příležitosti bylo ve
večerních hodinách otevřeno i muzeum, kde jste měli možnost vyplnit kvíz, někteří tak učinili a měli
možnost za jeho správné vyplnění
získat volnou vstupenku na pouťovou neděli, kdy se konala akce v
muzeu „Oživlé muzeum“. Této akce se zúčastnilo 127 dospělých a
42 dětí. Noc kostelů jsme pro vás
připravili spolu s Lukášem Berbrem
a Monikou Novákovou, budeme se
těšit na tu v letošním roce.
Další akcí konanou v muzeu bylo
130. výročí narození Dr. Edvarda
Beneše. V tento den se zahájila
výstava „Na chalupě u Benešů“ a
měli jste možnost vidět ve staré
třídě i sbírku archiválií o Edvardu
Benešovi, v tento den se dostavilo
132 dospělých a 94 dětí.
Výstava v zasedací místnosti „Na
chalupě u Benešů„ pokračovala
ještě 14 dní než se přestěhovala
do expozice v horním patře muzea,

Marie Matějovská-muzeum a IC

Kulturní komise Kožlany připravila na březen zájezd do Nového divadla v Plzni na muzikál

Sugar aneb Někdo to rád horké

Zájezd se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 26. března 2015
Odjezd autobusu v 17,30 hodin * Cena s dopravou 450,- Kč
Přihlášky přijímá Hana Tupá tel. 721084931
www.kozlany.cz
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SPORT
Olympie Kožlany
Stejně jako před rokem se naše A-mužstvo zúčastní
v rámci přípravy zimního turnaje v Horní Bříze. Letos
změříme síly hned s třemi mužstvy hrajícími I.B třídu,
takže srdečně zveme všechny fanoušky na dobrý fotbal a předem děkujeme za podporu ...

TJ

7. 2.
15. 2.
21. 2.
1. 3.
7. 3.

Kožlany - Plasy
Třemošná - Kožlany
Kožlany - Štěnovice
Kaznějov - Kožlany
Kožlany - Dýšina

10:00
12:00
12:00
16:00
12:00

hod. (sobota)
hod. (neděle)
hod. (sobota)
hod. (neděle)
hod. (sobota)
Jiří Švamberg

Olympie Kožlany

pořádá
v úterý 17. Února 2015

MASOPUST

9:30 pozvánka * 16:15 průvod masek městem * 19:00 taneční rej v Sokolovně
Hudba: Šlapetón
Vstup: 80 Kč, masky 40 Kč
DBaK – lednové boje kategorie U17 - držíme se bez porážky
Dorostenecké soutěže se pomalu
blíží koncům svých základních částí. Zatímco v kategorii U17- kadetky máme již celkem jisté umístění
slibující přímý postup do 2. kola
play off, naopak v juniorkách U19
je vše otevřené a stále bojujeme o
umístění
zajišťující
účast
v dorostenecké lize příští sezóny
bez nutnosti hrát play out.
Jelikož jsme v U17 odehráli prvních 8 kol na domácí palubovce, je
logické, že nás nyní stejná porce
zápasů čeká na hřištích soupeřů.
Ihned první hrací víkend nás čekala dlouhá cesta do České Lípy.
V době konání zápasu se jednalo o
souboj prvního s druhým. Věděli
jsme, že nás čeká těžký soupeř.
Střelecky disponovaný a motivovaný
vrátit
nám
porážku
z kožlanské tělocvičny. Zápas byl

vyrovnaný po celou dobu. Když už
jsme si vydobyli nějaký náskok,
tak nás domácí dokázali stáhnout.
V závěru se však štěstí přiklonilo
na naši stranu a udrželi jsme díky
výhře 67:65 sezónní neporazitelnost. Nedělní zápas v Litoměřicích
byl odložen na 30. ledna.
Další utkání nás čekalo s B týmem USK Praha v nové hale na
Královce. Ač to výsledek našeho
prvního zápasu nenapovídal, čekalo se opět vyrovnané utkání.
V hale, kde jsme hráli poprvé a
desky pro nás měly až kouzelné
vlastnosti, jsme začali pekelně. Ve
4. minutě prohráváme 11:0 a soupeř byl na koni. Zkušenost hráček
a víra trenérů v jejich umění se
nakonec ukázaly. První čtvrtinu
jsme nakonec vyhráli 16:12 a celé
utkání pak 63:52. Nedělní utkání

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V lednu jsme se Vás ptali, jak posíláte různá přání,...

se odehrálo v Sadské – tradiční
soupeř produkující rychlý agresivní
basketbal. První čtvrtina se jeví jako jasná záležitost – vedeme o 11.
Uklidnění, podcenění – nikoli, soupeř zlepšil obranu a my volíme
těžké střely a nedáváme. Výsledkem je poločasové vedení o pouhý
bod. S odhodláním utkání zvrátit
vstupujeme do druhé půle. Vytahujeme obranu, běháme do rychlých protiútoků a nutíme soupeře k
faulům. Konec třetí čtvrtiny a vedení o sedm bodů. V poslední čtvrtině se soupeři vyfaulovaly dvě
nejlepší hráčky a my již v pohodě
kráčíme k další výhře a naše neporazitelnost trvá.
Informace o dalších kategoriích a
zápasech přineseme v dalším čísle
zpravodaje.
J. Buňka

Výsledky ankety za měsíc leden:

Anketní otázka na měsíc únor:
Ve své nemovitosti v Kožlanech, Dřevci, Bučku, Hodyni nebo v Hedčanech topím.

(stav k 30. 1. 10:00)

(ilustrační foto – foto AP)

Nová anketa byla spuštěna 1. 2. 2015

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) v tiskové kvalitě. 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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