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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Dva letní prázdninové měsíce
utekly jako voda a s nimi skončila
většina
našich dovolených a
dětem
i
prázdniny.
V úterý 1.
září začal
nový
školní rok
2015/16 a
do
první
třídy nám
nastoupilo
21 nových žáčků. Chtěl bych jim
popřát hodně úspěchů na dlouhé
cestě za vzděláním. Učitelům a rodičům přeji pevné nervy a hodně
trpělivosti při společném zvládání
prvních školních krůčků.
Prázdninovým měsícům se říká
„okurková sezóna“. V našem případě tomu tak určitě nebylo. Práce
a různých akcí bylo více než dost.
Počasí bylo o prázdninách pěkně
„žhavé“ a sekání trávy tentokrát
nebylo aktuální. Přesto naše technické služby udělaly velký kus práce. Na čtrnáct dní byla mimo provoz AVIE, která si vyžádala velkou
opravu motoru a převodovky.
Vlastními silami jsme opravili
omítky ze zadní strany budovy
úřadu a okolo vstupní brány na
dvůr. Bránu jsme nechali opravit
dodavatelsky. Ze zadní strany úřadu jsme také zabudovali nové okno do prostor restauračních toalet.
Prostory za úřadem jsme takto
připravili na pouťové „Kozlování“.
V Kožlanech a v obcích se ještě
sekaly zbytky trávy a upravovaly
živé ploty. Na budově úřadu naši
pracovníci instalovali na parapety
opatření proti holubům a také
umístili nové koše na odpadky
v Kralovické ulici, kde jsme dosud
žádné
neměli.
Na
hřbitově
v Kožlanech jsme instalovali nové
dřevěné informační vitríny. Těsně
před poutí a i po ní jsme zajistili
www.kozlany.cz

postavení stanů, lavic a stolů a poté i úklid.

V srpnu jsme realizovali protipovodňová opatření ve Dřevci. Jedná
se o tři zadržovací přehrádky ve
strouze nad Dřevcem ve směru ke
Kralovicím. Jejich úkolem je zadržet přívalovou vodu z polí od „Hlin“
před obcí. Dalším počinem bylo
vyčištění potoka v Hodyni od mnohaletých naplavenin.
V rámci
oprav našeho majetku jsme přistoupili k rekonstrukci střechy na
vodojemu, která byla v havarijním
stavu. Lepenkový šindel byl vyměněn za plechovou krytinu, u které
se dá předpokládat delší životnost.
Na Vožeháku se nám podařilo na
začátku sezóny nechat udělat molo
jako kotviště pro lodičky.

Stavba chodníku, parkovacích
míst a vodovodu s kanalizací
v Kralovické ulici je již zkolaudována a je předána do užívání. Kolaudace proběhla bez připomínek.
V letošním roce jsme se poprvé
zúčastnili soutěže „Vesnice roku“.
Za vesnici je v tomto případě považována každá obec do 7 tisíc
obyvatel, i když má statut města.
Jako nováčkové jsme byli více než
úspěšní. Získali jsme cenu za moderní knihovnické a informační
služby. Tato kategorie byla dotována finanční odměnou 10 tisíc korun. Navíc jsme postoupili do celostátního kola hodnocení knihoven

v ČR. Velké poděkování za tento
úspěch patří především naší knihovnici paní Haně Tupé, která
svým nadstandartním úsilím naší
knihovnu neustále vylepšuje. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo
v obci Kornatice na Rokycansku,
která v soutěži zvítězila a získala
titul „Vesnice roku 2015“. Uvidíme,
jak se umístíme v celkovém pořadí
příští rok.
Z kulturních a společenských akcí byla jednoznačně nejdůležitější
tradiční pouť. Velmi úspěšně si
uspořádali výstavu naši chovatelé.
Tělovýchovná jednota opět zorganizovala sportovní odpoledne u Vožeháku, kde si na své přišly i děti
na stanovištích hasičů a myslivců.
Večer si pak návštěvníci užili pouťovou zábavu.

V neděli odpoledne se konalo
tzv. „Kozlování“. Bylo to odpoledne
plné zábavy pro děti i dospělé. Díky finanční podpoře od Plzeňského
kraje a díky pečlivé přípravě paní
Tupé a našich technických služeb
se celá akce vydařila. Za toto jim
všem patří poděkování.
Na závěr mi ještě dovolte vyjádřit velké poděkování a pochvalu
našim dobrovolným hasičům. Nezvykle suché a horké počasí v celé
republice bylo příčinou častých požárů. Nejinak tomu bylo i v našem
blízkém okolí. Naši hasiči zasahovali u několika požárů a předvedli
velký kus obětavosti a připravenosti na tyto situace. Velmi vám
děkuji a jsem rád, že jste obstáli
se ctí.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Důležité upozornění
Oznamujeme občanům,
že od 5. září 2015 proběhne v Kožlanech
celoplošná deratizace
a potrvá až do konce měsíce září.
Žádáme proto občany, aby věnovali zvýšenou pozornost při procházkách s malými dětmi a se
psy. Hrozí nebezpečí otravy z položených návnad či uhynulých zvířat.

Vandalové v Kožlanech bohužel existují!
Poslední prázdninový víkend v Kožlanech řádil neznámý vandal. Během dvou nocí počmáral nesmazatelnou
fixou přes padesát veřejných i soukromých objektů.
Celou věc jsme předali k vyšetření PČR a podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele. Pravděpodobná klasifikace tohoto činu bude - úmyslné poškození cizí věci. Zarážející je skutečnost, že si nikdo ničeho
nevšiml. Vzhledem k tomu, že pachatel (pachatelé) jednal během dvou nocí, lze usuzovat na zcela promyšlené
a připravované jednání.
V době vydání tohoto čísla už jsou pachatelé díky vyšetřování Policie ČR známi.

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 13. 7. 2015
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zprávu o stavu
hospodaření v městských lesích k
10. 07. 2015
Rada schvaluje:
č. 125/15 - program 13. zasedání
rady města; č. 126/15 - 5. rozpočtové opatření pro rok 2015; č.
128/15 - úpravu bytu č. L6 Polní
ul., Kožlany zasklením lodžie za
podmínky, že provedení bude pohledově i materiálově stejné jako u
bytu č. L3 Polní ul., Kožlany; č.
130/15 - uzavření místní komunikace Dr.E.Beneše v termínu od
17.07.2015
17.00
hod
do
18.07.2015 14.00 hod. z důvodu

vybudování plynové přípojky k č.p.
239 Kožlany; č. 131/15 - smlouvu
o právu k provedení stavby plynové přípojky na p.č. 4150/21,
4150/22, 4150/25 v k.ú. Kožlany;
č. 132/15 - zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.č. 2251/1
k.ú. Kožlany nově označené jako
p.č. 2251/2 o výměře 13 m2 dle
GP č. 840-1062/2015; č. 133/15 podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Dr.E.Beneše Kožlany o dotaci
z programu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji
v roce 2015“ a případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu se
zákonem 250/2000 Sb.; č. 134/15
- zhotovení vodovodní přípojky k
č.p. 455 Kožlany za těchto podmí-

nek: v místě připojení na hlavní
vodovodní řad bude zřízen samostatný uzávěr pro budovanou vodovodní přípojku, po dokončení
stavby přípojky stavebník doloží
vlastníku vodovodu zaměření skutečného provedení stavby vodovodní přípojky.
Rada souhlasí:
č. 127/15 - se zapsáním zájemce
do seznamu zájemců o přidělení
bytu v DPS Kožlany s tím, že v
současné době není volný žádný
byt; č. 129/15 - s vypracováním
technického řešení a cenové kalkulace stavby opěrné zdi ve Spojovací ul., Kožlany a pověřuje tímto
Ing.
Dubského.

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 17. 8. 2015
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 135/15 - program 14. zasedání
rady města; č. 136/15 - smlouvu
o právu k provedení stavby plynové přípojky k č.p. E67 Kožlany na
p.č. 4287/3 v k.ú. Kožlany; č.
138/15 - připojení nemovitosti č.p.
308 Kralovická ul., Kožlany na veřejný vodovodní řad; č. 139/15 připojení nemovitosti č.p. 318 Kralovická ul., Kožlany na veřejný vodovodní řad; č. 140/15 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1066 k.ú.Buček s tím, že vý-

www.kozlany.cz

měra bude upřesněna geometrickým plánem; č. 141/15 - zveřejnění záměru nájmu části pozemku
p.č. 4146/1 k.ú. Kožlany okolo rekreačního objektu E15; č. 142/15
- odměnu řediteli Základní školy a
Mateřské školy dr.Eduarda Beneše, Kožlany za dosažené školní výsledky ve školním roce 2014/2015;
č. 143/15 - zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru
č.p. 260 Kožlany, restaurace U
Radnice, včetně podmínek pronájmu dle přílohy č. 2.
Rada uděluje:
č. 137/15 - nesouhlas ve smyslu §
33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů pro žadatele o

dávky hmotné nouze J. G., aby orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele
určil, že žadatele o dávku považuje
za osobu užívající výše uvedené
ubytovací zařízení za účelem bydlení.
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.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 16. 9. 2015
v 18,00 hodin
se koná
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
muzea Kožlany

www.kozlany.cz

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Změna rozpočtu na rok 2015 - 6. rozpočtové opatření
4) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
6) Zpráva starosty města
7) Diskuse
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Informovaný senior IV
je bezpečnostně informační projekt Plzeňského kraje, který je zaměřený zejména na seznámení starších spoluobčanů se základními pravidly bezpečného chování. Jeho cílem je také zvýšení celkové informovanosti seniorů.
Navazuje na obdobné úspěšné projekty z předchozích čtyř let. Jednotlivé okruhy budou věnovány následujícím
tématům:
1/Občanská gramotnost
Vlastnická práva
Sousedské vztahy
2/ Finanční gramotnost
Půjčky: ochrana práv věřitele a dlužníka
Spotřebitelské právo, reklamace výrobku
Dědictví, rozhodnutí o svém majetku
3/ Informační gramotnost
Co je informační gramotnost a jak se orientovat na internetu
Senioři na internetu bezpečně a prakticky

Portály pro usnadnění (komunikace, nákupy, kalkulátory)
4/Sebeobrana
Prevence a bezpečnost
Jak předcházet riziku napadení a jak případný konflikt
řešit
Reálné modelové situace a ukázky
5/První pomoc
První pomoc – volání ZS, neodkladné resuscitace
Prevence nejčastějších onemocnění seniorů
Zdravý životní styl

Přednášky budou probíhat v období září – listopad 2015
V případě, že máte o přednášku zájem, obraťte se, prosím, na svého starostu.
www.bezpecnykraj.cz

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Prázdniny jsou již minulostí …
… a začíná školní rok 2015/2016.
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 tam tedy
zaměřili pouze na malování některých společných prostor a školní
kuchyně, generální úklid a dezinfekci tříd i jejich vybavení. To ve
škole probíhala kompletní výměna
podlah ve dvou třídách spojená
s malováním a dalšími pracemi.
Vymalovány byly i dílny, některé
chodby a první třída. Dále byly natřeny tabule a radiátory. Tabuli
v učebně chemie jsme vyměnili.
Během prázdnin také vaříme pro
několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Začínáme vždy prvních čtrnáct dní v červenci pro dětský tábor v Kožlanech. Dále se vařilo pro
basketbalová soustředění dvou
pražských klubů a jednoho klubu
z Karlových Varů. Dva týdenní turwww.kozlany.cz

nusy basketbalistů byly ve škole i
ubytované. Již podruhé se také na
konci prázdnin konal příměstský
tábor DDM Kožlany. Osmnáct dětí
pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí
školy a stravovalo se u nás. Vše
toto jsme schopni dělat díky naší
doplňkové činnosti, jejíž finanční
výnosy nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.
Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v
Kožlanech usedlo prvního září 130
dětí. Zvláště bych chtěl přivítat 21
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 13. Naši školku bude celkem navštěvovat 52 dětí rozdělených do tří věkově prostupných
oddělení. Toto dělení se nám
osvědčilo již v minulém roce. 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.
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
projektu – Výzva č. 56, který měl
některým žákům a učitelům zaplatit výukovou cestu do zahraničí.
Během července jsme vypsali výběrové řízení, které bylo nutné u
projektů dražších než 200 000,Kč. Chtěli jsme, aby jely dvě skupiny dětí do Anglie a jedna do Německa, dvě učitelky na čtrnáctidenní výukový pobyt do německy
či anglicky mluvící země. Bohužel
byla realita trochu jiná. Cestovní
kanceláře námi oslovené na naší
výzvu nereagovaly a my jsme museli celé řízení zrušit. Abychom
alespoň nějaké peníze vyčerpali a
nemuseli celou dotaci vracet, oslovili jsme cestovní kanceláře přímo.
Znamenalo to snížit naše požadavky a hlavně stlačit cenu pod již
zmíněných 200000,-. Podařilo se
nám sehnat pěkný zájezd pro 10
dětí do okolí Salzburku i jazykový
zahraniční kurz pro jednu učitelku.
Na základě toho, že z každé šablony budeme alespoň část plnit, můKožlanský zpravodaj 9 /2015
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žeme nakoupit i knihy a uspořádat
čtenářské dílny za bezmála sto tisíc korun. Větší díl dotace však na
konci roku vrátíme ministerstvu.
Dopadne tak celá řada dalších
škol, které se vydaly cestou výběrových řízení. Ministerstvo se totiž
na poslední chvíli ( projekt byl vyhlášen od 1.9. do 31.12.2015)
rozhodlo utratit jeden a půl miliardy z evropských peněz, které bude
muset na konci roku 2015 vrátit.
Cestovní kanceláře byly zahlceny,
nešly do nejistých výběrových řízení a raději domlouvaly malé za-

kázky, kterých bylo také mnoho…
Kdyby bylo na přípravu a realizaci
projektu více času, mohly se děti
„podívat zase ven“.
Tak se raději zmíním ještě o
tom, co se alespoň částečně povedlo.
Na
jaře
jsem
žádal
z prostředků kraje (eDotace) o příspěvek 46000,- na florbalové mantinely. Tato dotace byla schválena
a bylo nám přiděleno 30 000,-…
Částečný úspěch. Na začátku
prázdnin jsem také finalizoval žádost o cca 48 000,- ze stejného
zdroje na nové stavebnice pro

školku i školu. Jsem zvědavý, jak
tahle žádost dopadne…
I když jsou peníze ve společnosti
vždy tématem číslo jedna, škola by
měla především vzdělávat a vychovávat. Školní rok 2015/2016 se
pomalu rozbíhá. Přeji všem žákům
mnoho úspěchů, píli a trpělivost,
všem kolegům potom pevné zdraví
a shovívavost.
Mgr. Jaroslav Švarc

MUZEUM
OŽIVLÉ MUZEUM 2015
Dne 9. srpna 2015 na pouťovou
neděli se konal v Městském muzeu
Kožlany druhý ročník Oživlého muzea. Tentokrát si Městské muzeum pro návštěvníky připravilo
oživlou prohlídku s názvem Jak to
bylo u nás v Kožlanech?

Návštěvníci tak mohli proniknout
do tajů kožlanské historie, kde se
setkali se slavností Dožinky, kde
jim sedlák a selka povyprávěli, co
bylo vše potřeba udělat, aby takováto slavnost mohla být zahájena.
Dalším hostem v muzeu byl dráteník, který seznámil návštěvníky s
prací dráteníka v době, kdy byla
tato dělba práce záslužnou činností. Nechyběl zde ani farář, který
předvedl místním školákům a ná-

vštěvníkům, jak vypadala hodina
náboženství. Nezapomnělo se ani
na sochaře Václava Levého. Ten v
Městském muzeu také byl a lidé se
mohli dozvědět o jeho životě a jak
se vlastně jako rodák z Kožlan ocitl
jako slavný sochař. Jistě zajímavým místem byla pro návštěvníky
místnost, kde se pojily lázně a
hospoda. Tam mohli vidět, jak to
vypadalo v Kožlanských lázních a
dozvědět se, kde vlastně lázně
vznikly a jak vypadaly. Po odtažení
závěsu pak návštěvníky vtáhla historie kožlanské hospody zvané
„Pod věžičkou“, kde zjistili, jak taková hospoda s červeným světlem
na pavlači vlastně fungovala! V
neposlední řadě pak hraběnka Lažanská povyprávěla svůj životní
příběh o tom, jak založila svůj
Ústav šlechtičen a vysvětlila, co že
to vlastně bylo. Prohlídku pak
ukončil strážmistr Bek vedoucí
četnické stanice v Kožlanech svým
hlášením o spadnutí letadla FW –
190 do místního Vožehova rybníka.

Tímto bychom chtěli poděkovat
Všem účinkujícím, jmenovitě: Žanetě a Kristýně Novákovým, Veronice Vackové, Milanu Konopáskovi,
Ivě
Konopáskové,
Ladislavovi
Štruncovi a jeho žačkám, Drahušce
Kourové, Alence Klausové, Ondřeji
Krepsovi, Anežce Sixtové, Marii
Matějovské, Taťáně Krepsové, Monice Novákové, Lukáši Berbrovi,
Elišce Bílkové a Natálii Součkové.
Ještě jednou Všem děkujeme za
výborné ztvárnění postav.

Městské muzeum Kožlany o pouťovou neděli navštívilo celkem 163
návštěvníku.
Městské muzeum Kožlany

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Začínáme 6. ročník - Kožlanských šikulek. Zase se
budeme setkávat v úterý odpoledne, od 14,00 hod. v
knihovně.
V létě jsme byly na několika poutích, na výstavě obrázků Ivy Hűtnerové. Na pouti v Kožlanech jsme připravily pro děti kreativní odpoledne.
Teď si naplánujeme akce na září - prosinec. Při setkáních v knihovně budeme zkoušet další tvoření, které jsme viděly o prázdninách. Už se těšíme na práce
se scrapováním, novým stylem vyšívání gobelínů, nebo háčkování. Také nás láká tkaní látek, na pomoc si
můžete vzít třeba dřevěné hrábě. Můžete to také zkusit. Přijďte se někdy mezi nás podívat.
Hezké tvoření přejí Šikulky
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Nejdříve začneme letošním čtvrtým výjezdem jednotky JPO Kožlany v pondělí 3. 8. 2015, který byl
vyhlášen operačním důstojníkem
v 18:21 hodin. Jednalo se o výjezd
na požár polního a lesního porostu
u Olešné na Rakovnicku. Již při výjezdu bylo zřejmé, že se bude jednat o náročný zásah, protože operační důstojník HZS Plzeň do vysílačky upřesnil polohu požáru, a že
se jedná o požár ve zvláštním
stupni požárního poplachu. Zvláštní stupeň požárního poplachu je
vyhlašován tehdy, když je zapotřebí na místě zásahu více jak 15
jednotek a jsou povolány jednotky
i z jiných krajů. Jednotka vyjela
vozidlem Tatra 815 CAS32 v počtu
4 členů ve složení: velitel – M. Šot,
strojník – R. Kratochvíl, P. Fiala a
V. Pova. Do zbrojnice se ještě dostavili: J. Švamberg a V. Kratochvíl, kteří zůstali v záloze ve
zbrojnici. Druhé vozidlo Š 706
RTHP CAS 25 se v tu dobu nacházelo na opravě a každoroční technické prohlídce.

Již při příjezdu od Rakovníka byl
vidět kouř z lesa a bylo jisté, že to
nebude jednoduchý zásah. Při příjezdu do Chrášťan byl provoz řízen
Policií ČR a usměrňován na místo
zásahu. Naše jednotka dojela
zhruba jako 17. jednotka v pořadí
v 19:09 a po ohlášení veliteli zásahu byla jednotka nasazena na 4.
bojový úsek k ochraně lesa. V tu
chvíli byl rozsah požáru odhadován
leteckou službou Policie ČR na plochu 1000x600m. Naši 2 členové se
chopili jednoho již nataženého
proudu C od jednotky SDH Lány a
hasili a prolévali lesní porost. Naše
Tatra dovážela vodu na požářiště
www.kozlany.cz

nejdříve z Chrášťan, kde bylo zřízeno čerpací stanoviště místní jednotkou SDH. Ze zálohy byli povoláni J. Švamberg a V. Kratochvíl,
kteří dorazili kolem 22 hodiny
osobním vozidlem na výpomoc našim zasahujícím hasičům u proudu
a kteří dovezli už tak potřebné občerstvení. Zhruba kolem půlnoci
jednotka ukončila dovoz vody a
hasební práce na čtvrtém úseku a
velitel zásahu přesunul jednotku
na jiné místo požáru k jednotce
HZS Praha.

Naše Tatra stále dovážela vodu a
velitel zásahu si určoval, kam
zrovna má být voda dodána. Na
jednom stanovišti jednotka provedla na pokyn velitele úseku kropení lesa lafetovou proudnicí na
nástavbě Tatry. Od cca. 01:00 h.
se dovážela voda z Olešné, kam se
velkokapacitním čerpadlem přiváděla voda z Olešenského rybníka
vzdáleného asi 1 km. Jednotkou
HZS bylo na místě podáváno jídlo
a pití, které se zajišťuje při zásazích nad 4 hodiny. Kolem 5. hodiny
opustili 3 členové místo zásahu a
vrátili se na základnu a na místě
zůstali pouze M. Šot, R. Kratochvíl
a V. Pova, kteří stále dováželi vodu
na požářiště. Kolem 7:30 hod. 4.
srpna vyrazily střídací jednotky
z Plzeňského kraje ze stanice Košutka a Plasy, které dorazily kolem
8:30. Se střídající jednotkou profesionálů ukončili zásah i kožlanští
hasiči. Proběhlo předání místa, dotankování pohonných hmot a na
základnu jsme se vrátili kolem 10
hodiny dopoledne. – „krásných
15,5 hodin“ zásahu. Na zásah u
Olešné vyjížděla i rychlá záchranná
služba pro hasiče, kteří se nadýchali kouřem. Jak jsme se zmínili
již výše, na zásahu se podílel na
pomoc pozemním jednotkám hasičů také vrtulník Policie ČR vybaveným bambivakem.
Naše jednotka dovezla na požářiště 114 800 litrů vody a najela
118 km. Celkově se zásahu účastnilo přes padesát jednotek SDH a

HZS. Jednalo se o letošní největší
požár v ČR.
Dalším srpnový výjezd byl 6. 8.
2015 na pole poblíž Bukoviné. Tento požár byl ze série lehkých, protože zemědělci měli na místě přistavené vozidlo s vodou, traktor
s pluhem a zavčasu požár oborali a
začali prolévat vodou. Naše jednotka byla hned po příjezdu odeslána zpět na základnu, protože
nebylo zapotřebí naší pomoci.
6. 8. 2015 – Jednotka provedla
na žádost městského úřadu vyčištění pod splavem na Vožehově
rybníku z důvodu nánosu nečistot,
tlející a zapáchající trávy, dále
provedla postřik bodavého hmyzu
v areálu rekreačního podniku.
8. 8. 2015 v sobotu jsme se tradičně zúčastnili Vavřinecké pouti
na sportovním odpoledni u Vožehova rybníka. Předvedli jsme naši
techniku a výstroj. Pro děti zde byly připraveny dovednostní a zábavné soutěže a také si mohly zastříkat vodou z hasičských hadic.
Ve velkých vedrech bylo zhotoveno
ze staré děravé hadice kropení vodou k ochlazení lidí a vzduchu.

V neděli 9. 8. 2015 jsme byli vidět na kožlanském Kozlování. Z
důvodu velkého sucha a vedra
jsme i zde použili opět starou děravou hadici, aby se lidé mohli
zchladit stříkající vodou. Tato stříkající děravá hadice sloužila především jako atrakce pro děti.
Hlavní náplní na kožlanském Kozlování pro nás byla požární ochrana suchého travního porostu. Vystupující šermíři se zde představili
se starověkými děly a kanóny, ze
kterých se střílelo. Zde by mohlo
dojít ke vznícení travního porostu a
přilehlých nemovitostí.
Následující den v pondělí dne 10.
8. 2015 nám operační důstojník
HZS v 15:29 hodin vyhlásil další
požární poplach. Jednalo se o požár pole a lesa mezi Mladoticemi a
Horním Hradištěm. Oheň vznikl od
sekajícího kombajnu a pak se rozšířil do lesa.

Kožlanský zpravodaj 9 /2015
strana - 6 -

Naše jednotka vyjela s CAS Tatrou 815 ve složení P. Fiala (strojník), J. Švamberg (velitel), V. Kratochvíl, R. Kratochvíl. Do zbrojnice
dorazil další člen V. Pova, který vyjel s CAS Š 706 RTHP k další dodávce velmi potřebné vody. Na výpomoc pak ještě dorazil další člen
Vláďa Klaus. Voda se vozila kyvadlově
z Horního
Hradiště
a
z Mladotic. Večer byl nasazen nově
hadicový automobil Tatra 815 8x8,
který umožňoval lepší dodávku vody v těžkém lesním terénu. Nadále
kvůli velkému požáru byl nasazen
vrtulník armády ČR s bambivakem.
Vrtulník Policie ČR nemohl přiletět,
protože už zasahoval na jiných
místech republiky. Naše jednotka
se vrátila zpět zhruba po půlnoci
na základnu, protože zasahující
hasiči museli ráno do práce. Na
tomto zásahu se podíleli přes tři
desítky jednotek hasičů, převážně
z Plzeňského kraje a zbytek ze
Středočeského kraje. Oheň poničil

zhruba 30 hektarů pole a 20 hektarů lesa.

V době velkého sucha a veder
zaměstnalo v celé České republice
spoustu dobrovolných hasičů, kteří
vyjížděli se slavnými starými Ta-

trami a erťákama, sedmsetšeskama, matesama. Tato technika
slouží u hasičů i přes třicet let a na
takových zásazích jako např. Olešná u Rakovníka vypovídala službu
jedna za druhou. Pro velitele zásahu je to úbytek vody na požářišti a
zabezpečení odtahu těžkou technikou. Jakákoliv podpora dobrovolných hasičů novou nebo novější
technikou by byla na místě.
Chtěli bychom zmínit, že město
Kožlany nám zakoupilo nově repasovanou přenosnou požární stříkačku PPS 12 s přívěsným vozíkem, který bude převezen do některého sboru našeho okrsku.
Nakonec bychom chtěli poděkovat zaměstnavatelům našich členů
v zásahové jednotce, kterým bylo
umožněno
jet
k řadě
požárů
v jejich pracovní době.
S pozdravem Vaši Hasiči

Soustředění mladých hasičů SDH Kožlany ve dnech 19. 7. – 25. 7. 2015
Ve třetím červencovém týdnu jsme s naším kolektivem mladých hasičů z Kožlan uspořádali soustředění
v kralovickém Sportkempu. Děti a vedoucí byli ubytováni v chatkách a měli k dispozici společenskou místnost a veškeré sociální zázemí kempu. Program soustředění zahrnoval trénink hasičských dovedností zábavnou formou a samozřejmě také spoustu her, které
s hasičinou příliš nesouvisely, ale možná o to více děti
bavily.
Děti absolvovaly dvě noční „bojovky“, celodenní výlet a také závěrečné hledání pokladu. Celodenní výlet
nás zavedl do Plas, kde na děti již čekal oběd
v restauraci U Rudolfa II a po výborném obědě pak
návštěva kamarádů hasičů na stanici HZS Plasy. Ti

nám ukázali techniku, kterou mají k dispozici, jak vypadá vyhlášení poplachu k výjezdu, a v horkém odpoledni nám vodou z hadic proměnili nádvoří stanice na
malý akvapark, za což jsme jim byli moc vděční. Na
závěr návštěvy nás provezli v historické hasičské Waltrovce a již jsme se museli přesunout na Fantasy golf
Plasy, kde si to děti při hře a hledání pirátova pokladu
moc užily.
Soustředění se velice vydařilo a všechny děti prohlásily, že za rok musíme jet zase. Tímto tedy moc
děkujeme všem našim sponzorům, bez kterých by
nebylo možné udělat program v takovém rozsahu,
v jakém byl uskutečněn.
Jana a Míša Češkových

Citát měsíce
„Hrozí-li odevšad nástrahy, má větší cenu se jim jednou postavit, než stále být ve střehu“
Gaius Suetonius Traquillus
www.kozlany.cz
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DĚTSKÝ DEN V KOŽLANECH

Letošní dětský den se nesl v duchu vzájemné pomoci. Každý rok se snažíme vymyslet něco nového,
originálního, abychom přilákaly co nejvíce návštěvníků. Tentokrát nás napadlo, že bychom mohly udělat
radost nejen kožlanským dětem – rozhodly jsme se
výtěžek z dětského dne věnovat na dobročinné účely.
A tak jsme oslovily zástupce sbírkového fondu Pomozte dětem a ti nás instruovali, co vše musíme zařídit,
abychom mohly do sbírkového fondu přispět – míra
administrace nás překvapila, ale naštěstí neodradila 
A samotné téma dětského dne už nebylo těžké vymyslet. „Pomáháme si“ znamenalo, že jsme prvně
vymýšlely úkoly a soutěže pro dvojice - k získání odměny si musely děti navzájem pomoci. A tak se musely vzájemně navigovat, aby se zavázanýma očima
prošly vyznačenou trasu; vytvořit nosítko pro kyblík
s vodou a dopravit ho na vyznačené místo; pomoci si
se stavbou puzzle či provlékáním tkaničky; se sváza-

nýma nohama projít opičí dráhu apod. Po dokončení
trasy čekala na děti odměna v podobě limonády, sušenky, nanuku či tak oblíbené jízdy na koni. Dále si
také děti mohly vytvořit něco na památku u stolečku
DDM Kralovice či Kožlanských šikulek, kterým (oběma) moc děkujeme, že nám s pořádáním dětského
dne pomáhají a svou přítomností nás podporují. Velký dík patří také kožlanským hasičům za poskytnuté
zázemí, osobní pomoc i dohled nad celou akcí.
V pondělí – přesně na Den dětí 1. 6. - jsme na
Městském úřadě Kožlany s paní tajemnicí rozpečetily
pokladničku a vybraný obnos ve výši 6.838,- Kč –
jsme vložily na účet fondu.
Tímto bychom Vám všem, kteří jste přispěli, chtěli
moc poděkovat. Celková vybraná částka nás velmi
mile překvapila a jsme rády, že jsme mohly pomoci –
rády podobnou akci zopakujeme.
8tet

Deliba Kožlany 2015
Na začátku července se už po
dvaačtyřicáté v údolí Hrádeckého
potoka konal dětský tábor Deliba.
Tento čas je u mnohých kožlanských lidí spjat se špatným počasím, které začátkem prázdnin přichází. Letos se však skeptické
předpovědi nepotvrdily a celý tábor
provázelo tropické počasí. Na letošní tábor se sjelo 46 dětí, nejen
z Kožlan a blízkého okolí, ale například i z Plzně, Mostu a Brandýsa
nad Labem. Tábor patří mezi tradiční stanové bez elektřiny a dalších
www.kozlany.cz

vymožeností civilizace. Vodu dovážíme z Kožlan, snídaně si připravují
děti. Ostatní stravu dovážíme ze
školy a do zdejší tělocvičny se také
uchylujeme v případě velmi špatného počasí.
Program tábora byl jako každý
rok rozdělen na etapovou a celotáborovou hru. Během etapové hry
„Mafie“ se děti dozvěděly něco málo
z historie této neblaze proslulé organizace a o jejích praktikách.
V jednotlivých etapách potom soutěžily o důležité části města – např.

banku, přístav, soud, autovrakoviště, jatky, městské tržiště apod…
Celotáborová hra je naplněna soutěžemi, které nás provází každým
táborem. Jsou to například přehazovaná, střelba, azimutový závod,
výtvarná soutěž, orientační závod,
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, turnaj
v Člověče nezlob se, noční hry a
Kožlanský zpravodaj 9 /2015
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hlavně táboráky plné písniček. Letošní tábor byl teplotně nadprůměrný a hlavně koupání si děti užily
dostatečně. K rybníku jsme kvůli
bezpečnosti chodili v dopoledních a

pozdních odpoledních hodinách.
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 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.
Čtyřicátý druhý tábor je již minulostí. Zda se bude konat příští rok
další, je zatím „ve hvězdách“. Byla
by ale věčná škoda, kdyby tato
krásná tradice byla přerušena nebo
skončila. Pro ty spokojené děti, které tábor každý rok absolvují, je potřeba něco udělat a kousek ze svého volna jim obětovat.
Mgr. Jaroslav Švarc
hlavní vedoucí tábora

KULTURA
Koncert v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni

Alexandr Shonert
koncert v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni
sobota 19. září 2015 od 18 hodin
Alexandr Shonert
hraje židovskou klasiku
klavír Natalia Shonert
vstupné dobrovolné (bude použito na opravu kaple)
V sobotu 19. září 2015 v 18 hodin se uskuteční v prostorách kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni koncert Alexandra Shonerta. Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta 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 mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností.
Alexander Shonert 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.
Jen jedna z mnoha recenzí vyjadřuje dokonalé pocity z poslechu hudby Alexandera Shonerta: „On prostě
okouzluje... Když začíná hrát, zdá se, že celý svět zatajil dech a někam se ztrácí... Jakoukoliv tvorbu zázračně
proměňuje v nezapomenutelný zážitek. Klasické dílo znovu ožívá a doslova posluchače uhrane. A jeho vlastní
tvorba vyvolává ohromnou bouři emocí a citu. Hudba, kterou ještě před chvilkou slyšel jen sám Alexandr, je teď
zachycená vířivými pohyby smyčce a otevírá se posluchači, který jí nemůže odolat... a je spoután jejím uchvacujícím kouzlem.“ "The Bridge" Prague, 2009.
Na mnohé žádosti a ohlasy posluchačů předchozích koncertů budeme mít možnost tyto pocity prožívat v těchto prostorách již potřetí. Zaposlouchat se do skladeb v jeho podání v doprovodu klavíru Natalie Shonert je
opravdový zážitek, a proto vás srdečně zvu. Nenechte si tuto příležitost ujít. Určitě nebudete litovat.
Eva Sýkorová

Hedčany navštívili Hedčané z Polska
Stejně jako se v Hošticích v Troškově komedii Slunce, seno, erotika připravovali na příjezd přátel z Itálie,
tak i my v Hedčanech jsme netrpělivě očekávali návštěvu z Polska. Po 976 letech k nám měla přijet delegace z vesničky Giecz, česky Hedeč, jejichž předkové založili právě roku 1039 naši obec.
Po vzoru Zdeňka Trošky jsme chodili po vesnici a
plánovali, co všechno se musí do velkého dne D, soboty 11. července, stihnout – posekat tráva, uklidit
hřbitov, kaplička a škola, sousedé by si možná mohli
nahodit dům, opravit plot nebo třeba i přistavět jedno
www.kozlany.cz

patro, napéct cukroví, samozřejmě zajít k holiči...
Zkrátka, pustili jsme se do velkých příprav. Co se ale
nestalo?! Doslova s hráběmi a lopatami v rukou nás o
dva dny dříve přepadl polský farář. Že prý se soboty
nemůže zúčastnit, tak se přijel podívat alespoň dnes.
Nebyli jsme sice na nudapláži jako ve zmíněné komedii, ale na vzácnou návštěvu jsme v plném pracovním
nasazení také nebyli připraveni. Z prvotního šoku se
nakonec vyklubalo přátelské setkání a i fakt, že ve
špinavém oblečení budeme vyfoceni do polského

Kožlanský zpravodaj 9 /2015
strana - 9 -

místního zpravodaje, jsme nakonec přijali s úsměvem.
Prostě Slunce, seno v hedčanském podání.
Ve stejně přátelském, veselém a milém duchu se
nesla i samotná sobotní návštěva Hedčanů. Už při příjezdu jsme je naprosto odzbrojili tím, že místo dopravní značky Hedčany je vítala cedule Giecz, na což,
jak sami řekli, budou ještě dlouho a rádi vzpomínat.
Stejně tak si se zájmem prohlíželi rozcestník u restaurace, kde je mimo jiné i směrovník do Gieczu se vzdáleností 852 km. Mimochodem, to samé, ale s našimi
Hedčany, mají i v Polsku.
Po krátkém seznámení s historií a současností Hedčan si Poláci prošli celou obec, s velkým nadšením se

zajímali o zemědělství, pomodlili se u kapličky sv. Vojtěcha, prohlédli výstavku fotografií z naší obce a setkání zakončili v restauraci při hudbě a pohoštění. Na
památku jsme jim věnovali hrníčky s fotografií Hedčan
a slíbili, že na jejich rozcestník se určitě přijedeme
příští rok podívat.
Děkujeme Městu Kožlany za finanční příspěvek na
pohoštění a zároveň děkujeme obyvatelům, chatařům
a chalupářům z Hedčan, kteří si udělali čas a polskou
návštěvu přišli přivítat. A nebylo nás málo!
Za pořádající SDH Hedčany Valentýna Bílá

SPORT
Olympie Kožlany
Dva měsíce letní přestávky uplynuly jako voda a je
tu opět nová sezóna. Do ní vstupuje hned 5 našich
mužstev, takže fotbalové víkendy budou skutečně bohaté. Věříme, že nám naši fanoušci zachovají přízeň a
vytvoří nám to pravé domácí prostředí. Naši borci se
budou ze všech sil snažit jim dělat jen radost.
Jak jsme se už zmínili v minulém vydání zpravodaje, od letošní sezóny bude veškerá fotbalová administrativa vedena elektronicky, takže kompletní informace o každém zápase by měly být k dispozici prostřednictvím informačního systému FAČR několik minut po
závěrečném hvizdu. Zde je tedy několik tipů, kde zájemci najdou informace (nejen) o našich mužstvech:
Výsledky - červen:
A-mužstvo:
Příprava:
Hředle – Kožlany 6:1 (2:1)
branka: Šnajdr
Plasy – Kožlany 2:2 (1:2)
branky: Šofranko, Hromada
Mistrovská utkání:
Kožlany - Heřm. Huť 4:2 (2:2)
branky: Tupý, Kříž, Hora, Koura
Blatnice – Kožlany 3:1 (1:0)
branka: Kříž
Dorost:
Příprava:
Čistá – Kožlany 2:6 (1:2)
branky: Šofranko 2, Hromada, Holeček, Karlíček, P.
Pánek
www.kozlany.cz

Informační systém FAČR (zápisy z utkání, výsledky, statistiky apod.)
https://is.fotbal.cz/souteze/prehled-soutezi.aspx
Oficiální stránky FAČR (výsledky, tabulky apod.)
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/
Fotbal u nás (reportáže, rozhovory, hlasování o nejlepšího hráče kola apod.)
http://fotbalunas.cz/prehled/plzensky/plzen-sever/
Oficiální stránky našeho klubu
http://www.fcolympiekozlany.estranky.cz/
Oficiální stránky klubu TJ Zruč (výsledky soutěže
starých gard)
http://www.fotbal-zruc.cz/index.php?page=soutezedetail&soutez=2015plzpsstgara

Mistrovská utkání:
Kožlany – Zruč 6:2 (3:1)
branky: Šofranko 2, Hromada 2, Souček, Karlíček
Kožlany – Plasy 6:1 (3:1)
branky: P. Pánek 2, Šofranko 2, O. Hurt, Hromada
B-mužstvo:
Příprava:
Kralovice B - Kožlany B
4:3 (3:2)
branky:M. Kulhánek st., Hromada, M. Kulhánek ml.
V. Libyně - Kožlany B 4:6
branky: J. Jícha 2, Feix 2, Kraft, P. Fiala
Žáci
Příprava:
Kožlany – Mladotice 3:5 (2:3)
branky: M. Souček 3
Kožlanský zpravodaj 9 /2015
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Program - září:

Žáci (sobota):
5. 9. Kožlany – H. Bříza
9. 9. Kožlany – D. Bělá
16. 9. Žihle - Kožlany
19. 9. Kralovice - Kožlany
23. 9. Kožlany - Mladotice
26. 9. Kožlany - Zbůch
30. 9. Zbůch - Kožlany

14:30
17:00 (středa)
17:00 (středa)
14:00
17:00 (středa)
14:00
16:30 (středa)

Dorost (neděle):
6. 9. Kaznějov - Kožlany
13. 9. Kožlany - Kralovice
20. 9. Bezdružice - Kožlany
27. 9. Kožlany - Košutka

14:30
11:00
14:00
11:00

A-mužstvo (sobota):
5. 9. Kožlany - Ledce
12. 9. Kožlany - Bezvěrov
19. 9. Křelovice - Kožlany
26. 9. Kožlany - Zbůch

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

B-mužstvo (neděle):
6. 9. Kožlany - Žichlice
13. 9. Kožlany - Trnová B
20. 9. Hadačka - Kožlany
27. 9. Kožlany – D. Bělá B

14:00
14:00
16:30
14:00

Stará garda (pátek):
4. 9. Chrást - Kožlany
11. 9. Zruč B - Kožlany
18. 9. Kožlany - Třemošná
25. 9. Druztová - Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00
Jiří Švamberg

Pravidelné cvičení žen
začíná v úterý 8. září od 20:00 hodin v tělocvičně ZŠ Kožlany

DBK Kožlany - Kralovice
Pozvánka na basketbalové přípravné turnaje

4. – 6. 9. KRA-KOŽ CUP
kategorie U18
11. - 13. 9. MINI KRA-KOŽ CUP
kategorie U14
18. -20. 9. MIKRO KRA-KOŽ CUP
kategorie U12
vše v tělocvičně ZŠ Kožlany
Soustředění před sezónou 2015/16
Obou etap letošního mučení před sezónou se zúčastnilo celkem 132 hráčů a hráček projektu DBaK, o které se
staralo celkem 20 trenérů, ranhojičů, pečovatelů, utěšitelů, kuchařek, vypravěčů pohádek a dalších profesí, na
které si můžete jen vzpomenout.

Společné foto z etapy Plasy
www.kozlany.cz
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A první etapa proběhla v Sušici
A nyní je třeba zúročit dřinu v mistrovských zápasech. O tom jak se nám to daří, Vás budeme informovat na
stránkách Kožlanského zpravodaje. Chcete-li vidět jak nám to jde naživo, tak si vás dovolujeme pozvat do tělocvičny k aktivní podpoře našich hráček. První příležitosti máte již v září první tři víkendy při tradičních KRA-KOŽ
CUPech.
ANKETA
O prázdninách jsme se Vás ptali, zda byste dali svůj
hlas Kožlanům v soutěži „Vesnice roku 2015“
Anketní otázka na září:
Jak se vám líbila letošní oživlá prohlídka
našeho muzea.

Výsledky ankety za prázdniny:

(stav k 4. 9. 10:25)
Nová anketa byla spuštěna 4. 9. 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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