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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Nezvykle teplé a suché počasí
v průběhu měsíce května růst trávy na veřejných prostranstvích nezastavilo.
Pro technické služby to
znamenalo
každoroční
jarní nápor
na potřebu
tyto prostory řádně poposekat
a
udržovat.
Zpočátku
nám
sice
chyběla opět rozbitá velká sekačka, ale naši pracovníci si s tím
dobře poradili. Horší než vysoká
tráva je pro ně však v trávě skryté
nepříjemné překvapení v podobě
psích exkrementů. Někteří majitelé
psů jsou prostě nepoučitelní a také
bezohlední. Začátkem měsíce jsme
rozvezli všechny lavičky, které naši
pracovníci přes zimu opravili a nově natřeli.
Opravili jsme také dvě místa naší naučné stezky. Na stanovišti č. 9
(Údolí Hrádeckého potoka) a č. 13
(Vyhlídka a Homole) byly silně poškozené informační tabule. Nechali

jsme vyrobit nové, které naši pracovníci vyměnili za původní.
Výsadba stromků v našich lesích
byla v měsíci květnu dokončena
podle plánu. Kůrovcová kalamita,
která je v současnosti velkým tématem v médiích, se nás netýká.
Výskyt kůrovce byl pouze ojedinělý, a to díky velmi dobré práci našeho lesníka p. Bořka.
Rovněž pracovnice na městském
úřadě odvádějí velmi dobrou práci.
Potvrdil to pravidelný audit hospodaření, který neshledal žádné nedostatky.
Poprvé v letošním roce jsme nechali dělat rozbory odpadních vod
v našich obcích, jak nám to ukládá
zákonná povinnost. Teplé a suché
počasí se projevuje na vyšším odběru vody v Kožlanech. Zatím to
náš vodní zdroj zvládá dobře. Přesto je třeba s vodou hospodařit
uvážlivě a opatrně. Připravuje se
projekt na připojení nového vrtu,
který by měl zajistit dostatek vody
i do budoucna. Velmi přínosné jsou
i tůně, které v našem katastru necháváme budovat s pomocí dotací.
Připravujeme nově tři lesní tůně u
Dřevce, které by měly být hotové
do konce letošního roku. Celkově
jsme jich takto vybudovali již šest.
Tímto se snažíme zadržovat vodu

v místní krajině a bojovat tak proti
jejímu nedostatku.
14. května se konalo zastupitelstvo města, které na svém zasedání schválilo smlouvy o dílo na
výše zmíněné tůně a na rekonstrukci nádvoří u budovy MŠ. Na
zasedání zastupitelstva byla našim
hasičům u příležitosti 145. výročí
založení jejich sboru předána
z rukou zástupců okresního sdružení slavnostní stuha na prapor.
Od města při této příležitosti obdrželi „wifinu“ do hasičské zbrojnice,
která jim umožní zlepšení jejich
spolkové činnosti a práci s mládeží.
V květnu také proběhl pravidelný
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který organizuje
a platí město. I tentokrát této příležitosti naši občané ve velkém
využili.
Hasičům se opět pro malý počet
přihlášených nepodařilo uskutečnit
Kožlanskou jízdu, ale okrskové cvičení se konalo a bylo zdařilé. Klub
důchodců zorganizoval výlet do
Děčína a do Hřenska. Největší akcí
byl tradiční pochod údolím Javornice, kterého se v letošním roce zúčastnilo na 300 lidí.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:
ve středu 13. 6. 2018 od 18:30 hodin
se koná
17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

1) Zahájení
- volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Závěrečný účet města za rok 2017
4) Účetní závěrka za rok 2017
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
(prodej pozemku p.č. 21/4 k.ú. Buček).
6) Změna rozpočtu na rok 2018
- 4. rozpočtové opatření
7) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
8) Zpráva starosty města
9) Diskuse

Citát měsíce
Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se
o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.
Tomáš Garrigue Masaryk
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 2. 5. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 65/18 - program 6. zasedání
rady města; č. 66/18 - termín a
program 16. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 67/18 - 2.
rozpočtové opatření pro rok 2018;
č. 69/18 - dohodu s Mysliveckým
spolkem Dřevec-Hliny o skončení
nájmu objektu stodoly na pozemku
st.p.č. 20/2 v k.ú. Hedčany; č.
70/18 - zachování stávající stavu
užívání pozemků Dopravním podnikem Mostu a Litvínova při provozování rekreačního střediska u
rybníka Vožeháku; č. 71/18 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1582 k.ú.
Dřevec o
výměře 24 m2; č. 73/18 - úhradu
nákladů ve výši 8500 Kč za hudební vystoupení souboru Egiband;
č. 74/18 - smlouvu o zřízení věcného
břemene
č.
IV-120011884/VB/001 na pozemcích
p.č. 146/1 a p.č. 4150/21 v k.ú.
Kožlany uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s.; č. 75/18 - rekonstrukci

vodovodní přípojky z obecní studny
na p.č. 4150/46 v k.ú. Kožlany v
délce 8m; č. 76/18 - aktualizaci
Provozního řádu městského sportovního areálu u Základní školy v
Kožlanech – otevřený sportovní
areál s minigolfem s účinností od
02. 05. 2018; č. 78/18 - přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018“ ve výši
5 000,- Kč.
Rada neschvaluje:
č. 79/18 - snížení adekvátní části
nájemného za pronájem budovy
sokolovny, jelikož nájemce o plánované rekonstrukci sálu věděl
před uzavřením nájemní smlouvy a
s rekonstrukcí bez podmínek souhlasil.
Rada souhlasí:
č. 77/18 - se zápisem žadatele do
seznamu zájemců o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou
Kožlany s tím, že v současné době
není volný žádný byt.
Rada nesouhlasí:
č. 68/18 - s navrhovaným umístěním el.pilíře na pozemku p.č.

3668/6 k.ú. Kožlany a navrhuje
el.pilíř umístit k budově č.p. 374
Kožlany; č. 84/18 - s přihlašováním osob k trvalému pobytu na adrese sokolovny č.p. 37 Kožlany s
účinností od 01.05.2018.
Rada odkládá:
č. 80/18 - žádost o kompenzaci
nákladů na energie spotřebované
při rekonstrukci sálu v sokolovně a
žádá doložení odečtů a ceny energií; č. 81/18 - žádost o úhradu nákladů vynaložených nájemcem na
vyklízení sálu v sokolovně a žádá o
doložení vyčíslených nákladů příslušnými doklady; č. 82/18 - žádost o úhradu nákladů na zakoupení nových vchodových dveří do
dalšího jednání rady; č. 83/18 žádost o uzavření smlouvy o věcném břemeni k zajištění přístupu
do rekreačního areálu Tišina z důvodu doplnění geometrického plánu.
Rada doporučí:
č. 72/18 - zastupitelstvu prodej
pozemku pod stavbou na p.č.
3393/3 k.ú. Kožlany až na základě
geometrického plánu a žádá jeho
doložení.

Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 21. 5. 2018
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 85/18 - program 7. zasedání
rady města; č. 87/18 - úhradu
nákladů ve výši 17.545,- Kč včetně
DPH za vyklizení kulturního sálu v
budově sokolovny č. p. 37 Kožlany
po předložení faktury a dokladu o
úhradě těchto nákladů žadatelem,
a to formou odečtu z nájemného;
č. 89/18 - termín a program 17.
zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 91/18 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0013111/VB/001
se společností ČEZ Distribuce, a.s..
týkající se pozemků p.č. 3668/4,
3668/6 v k.ú. Kožlany; č. 93/18 -

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění
stavby
č.
IV-120013438/VB/2 se společností ČEZ
Distribuce, a.s.. týkající se pozemku 3623/86 k.ú. Kožlany; č. 94/18
- sazebních úhrad za poskytování
informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 25. 05.
2018; č. 95/18 - připojení rodinného domu č. p. 205 Kožlany na
vodovodní řad a smlouvu o umístění stavby přípojky na pozemku
p.č. 4150/46 k.ú. Kožlany, č.
97/18 - směrnici pro nakládání s
osobními údaji pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností dle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů s účinností
od 25. 05. 2018.
Rada souhlasí:
č. 90/18 - s provedením stavby s
názvem „Kožlany, PS, Na Výfuku,

p.č. 3671/3, kNN“ bez připomínek;
č. 92/18 - s provedením stavby
„Kožlany, PS, p.č. 3623/93, 93,
kNN“ bez připomínek.
Rada neschvaluje:
č. 86/18 - úhradu nákladů na zakoupení nových vchodových dveří
a dveří do restaurace v budově sokolovny č. p. 37 Kožlany; č. 96/18
- poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 7500,- Kč na provoz Linky
bezpečí z důvodu nedostatku rozpočtovaných finančních prostředků.
Rada odkládá:
č. 88/18 - rozhodnutí o žádosti o
kompenzaci nákladů na energie
spotřebované při rekonstrukci kulturního sálu v sokolovně do doby
doložení ročního vyúčtování a ceny
za měrnou jednotku elektriky a
plynu.

Informace pro občany
Upozorňujeme, že v letošním roce budou opět prováděny výměny vodoměrů u nemovitostí, které mají vodoměr
po 6tileté době použití. Výměny bude provádět p. Kůsa, který daným majitelům výměnu oznámí. Vše lze ověřit
na Městském úřadě – p. Plačková.
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 6 / 2018
strana - 2 -

Z POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
Oslavy s ohňostrojem?
Vážení Kožlanští spoluobčané. Obracím se na Vás s
velkou prosbou! Zamyslete se prosím nad tím, zda
Vaše oslavy musí doprovázet ohlušující ohňostroje.
Tato pro někoho krásná podívaná je totiž pouze a jen
obrovský stres a tlak na vše živé v okruhu několika
kilometrů. A to nejen pro psy a kočky žijící s námi, ale
i pro volně žijící zvířata a samozřejmě starší lidi a
malé děti. Nejde ani tak o tu světelnou show, ale o
ten neutuchající rámus a i tlakové vlny způsobené
těmi explozemi. Chcete tady ohňostroje? Chcete, aby
se zbytečně zraňovala a hynula zvěř? Chcete, aby ti,
jímž věnujete svoji lásku a péči byli zbytečně
stresováni? Ten rámus je neskutečný problém a lze ho
odstranit. Stačí, aby naše obec vydala vyhlášku, která
ohňostroje zakáže nebo omezí a rázem je po problému. Je jen na nás, občanech města Kožlany, co s tím
uděláme. Nebuďme lhostejní k přírodě okolo nás. Stojí
Vám opravdu za to vidět ohňostroj z 30 metrů a vědět, že díky tomu se někde v okolí zraní nebo uhyne
zvíře? Že v okolí ohňostroje jsou v ohrožení i starší
lidé a malé děti? Že díky tomu týdenní či měsíční až
roční práce lidí okolo vás přijde vniveč? Prosím dejte
mi vědět, pokud s tím chcete něco udělat. Emailem,
telefonicky, osobně...
Vím, že někdo řekne, když jsi si pořídil psa, kočku a
pod. tak si to vyřeš. Ale sami víte, že ten hluk je
slyšet i v baráku daleko od samotného ohňostroje a to
slyšíme my, lidé. Co teprve ta zvířata, která slyší a
vnímají vše daleko lépe než my. Pro zajímavost: sova
má až 100 x citlivější sluch než my, ten ohňostroj je
pro ni doslova týrání. Neřešíme totiž nějaké
krátkodobé uschování před tím vším. Petardy a pod.
se odpalují už den předem a končí to zpravidla na
Nový rok až k ránu. Volně žijící zvířata okolo nás
nemají tu možnost se schovat a tak zběsile prchají co
nejdál od ohňostroje a přitom narážejí do překážek,
které jsme jim zase my lidé postavili do cesty. Dráty,
ploty, silnice, skleněné tabule.... Každoročně po
silvestrovských oslavách nám přibývají zvířecí pacienti
právě kvůli ohňostrojům a bohužel většině z nich už
ani nelze pomoci.
A nyní problém pro mě ten největší. Naši pacienti u
nás v Záchranné stanici živočichů v Kožlanech. Už

jsme měli ledacos. Počínaje naprosto běžnými, hojně
se vyskytujícími až po vzácné a ohrožené druhy.
Počínaje malinkými stehlíky či vlaštovkami, přes
poštolky či výra nebo luňáka. Ale i veverky, ježky,
malé zajíčky. A to pořád není výčet všech našich pacientů. A všichni tito pacienti se k nám dostali právě v
důsledku těchto nástrah, které my lidé tvoříme. Oni
se snaží se s tím vším naučit žít, ale pak přijde jeden
hloupý a zbytečný ohňostroj... Když ale nepočítám
pacienty přijaté právě kvůli ohňostrojům, tak jsou v
ohrožení zdraví i života všichni ti pacienti, co jsou
právě u nás. Např. letošní silvestrovský ohňostroj
nám vzal mladou sojku, která již byla téměř vyléčená,
ale ten stres nevydržela. A nedávný ohňostroj při
oslavě v hasičárně ohrozil čerstvě operovaného puštíka a snůšku od handicapovaných poštolek. Udělat
totiž ohňostroj na jaře v době hnízdění a mláďat, je
vrcholem nezodpovědnosti a bezohlednosti. To Vám
potvrdí kterýkoliv myslivec či člověk v přírodě se pohybující.
Proto vás prosím, pokud se nepovede ohňostroje
zrušit, používejte nehlučné ohňostroje, nedělejte je v
blízkosti domů, zahrad, ohrad a samozřejmě u záchranných stanic. A pokud ani to vás nezastaví a ohňostroj si bude chtít udělat, dejte nám alespoň šanci
tyto zvířecí pacienty nějak ochránit od stresu tím, že
nás budete dopředu informovat o těchto akcích. Avšak
manipulace s nimi je pro ně také stres, oni totiž nechápou, že jim pomáháme a speciálně u pacientů,
kteří mají naději na vrácení zpět do přírody, potřebujeme manipulaci s nimi omezit na minimum.
Buďme ohleduplní k přírodě, ze které jsme vzešli a
také k práci ostatních, tím nemyslím jen nás zvířecí
záchranáře, myslivce, ale i všechny chovatele a samozřejmě i pejskaře v našem okolí.
Předem Vám moc děkuji a jsem s přátelským
pozdravem
Jiří Segeč
DES OP Záchranná stanice živočichů
odloučené pracoviště Kožlany
tel.: 606 947 808
email: jiri.segec@centrum.cz

KULTURA
Noc kostelů 2018
Letošní noc kostelů proběhla dne
25. 5. 2018 a propojili jsme ji s
nocí muzeí (prohlídkou muzea),
začátek byl v 18:00 hodin.

Během této akce kostel sv.
Vavřince navštívilo 148 osob a muwww.kozlany.cz

zeum Dr. E. Beneše 94 osob. V
kostele byl přítomen místní farář,
jenž návštěvníky provedl kostelem,
k vidění zde byla roucha, varhany,
zvony (někteří z návštěvníků si i
zazvonili) a další zajímavosti, dále
byla v prostorách kostela uspořádána výstava spirituálních obrazů
od autorky Jany Svobodové. Na
tahací harmoniku zahrála jedenáctiletá Karolínka Mikšovská a pod
vedením Jaroslava Berbra zazpívaly stejně staré děti z místní základní školy. Pro děti byla připravena hra "stopovačka", která obsahovala otázky a úkoly, které děti
postupně plnily, a po vyhodnocení

v infocentru obdržely pamětní list s
drobnými cenami. V muzeu, kde
letos nebylo uspořádáno žádné
tématické vystoupení, bylo možno
prohlédnout si expozici.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem návštěvníkům a rovněž i
všem již jmenovaným a dále Davidu Hanzlíkovi, Denise Hanzlíkové,
Janě Svobodové a Monice Novákové, kteří se podíleli na vystoupení
a organizaci akce.
Marie Matějovská
IC a Městské muzeum Kožlany
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Z naší školy a školky
Květen je u konce a začíná čas
výletů, krásného počasí, příprav na
prázdniny, ale i posledního dohánění dobrých známek. Děti by ještě neměly polevovat, naopak nyní
mohou při závěrečných opakováních hodně získat. Z vlastní zkušenosti však vím, že krásné počasí a
dlouhé dny učení příliš nesvědčí…
Již v dubnu probíhaly přijímací
zkoušky na střední školy. Až
v průběhu května jsme se pomalu
dozvídali jejich výsledky. Zvláště
nás potěšily výsledky tří žákyň páté třídy, které dělaly přijímačky na
osmileté gymnázium do Plas a do
Rakovníka. V obou případech byly
úspěšné. Mezi cca 65 zájemci o
studium se umístily všechny holky
do dvanáctého místa. Svědčí to o
výborné připravenosti žákyň, kterou zajistila naše škola. Osobně
nejsem příznivcem toho, aby se
dětem „krátilo dětství“ studiem už
od šesté třídy. Odchodem se oslabí zbytek třídy, kde se nebude o
koho opřít, budou chybět tahouni.
Přesto dívkám gratuluji ke krásnému výsledku a děkuji všem učitelkám, které se na jejich přípravě
podílely.
Od 25. 5. platí nový zákon o
ochraně osobních údajů. I proto
jsem již v předešlém odstavci ne-

zmiňoval konkrétní jména. Předpokládám, že by to nikomu nevadilo, naopak by rodiče byli na své
děti pyšní, ale co kdyby…? Asi se
toho do budoucna moc nezmění.
Na našich stránkách přibyla jedna
směrnice a odkaz na pověřence,
který se bude ochranou dat a případnými stížnostmi zabývat.

V průběhu května dál pokračuje
kurz plavání pro třetí a čtvrtou třídu. Končit bude až poslední týden
v červnu. Pak budou děti jistě své
nové dovednosti potřebovat během
prázdnin. Žáci pátého ročníku
v březnu až květnu plnili různé
úkoly a postoupili do krajského kola soutěže „Malý záchranář“. Krajské kolo se uskuteční 12. června.
Snad se jim bude dařit stejně
dobře. Tytéž žáky jste mohli vidět
a hlavně slyšet 25. 5. při vystou-

pení na muzejní noci. Děkuji za
skvělou reprezentaci školy.
Na závěr bych se vrátil ještě
k zápisům. Jak jsem již informoval,
ve škole očekáváme 11 nových
prvňáčků. Ve školce byl ukončen
zápis s koncem května a budeme
mít asi 13 nových dětí. Některé
z nich nejsou zapsány poprvé, ale
přestupují k nám z jiných mateřských škol. Počet dětí v MŠ nám
umožní otevřít dvě třídy. V případě
většího nárůstu počtu uvažujeme o
otevření třetí třídy od začátku roku
2019. Počet dětí na ZŠ také pomalu klesá. V současné době navštěvuje školu 142 dětí. Předpokládaný
počet po prázdninách bude cca
140. Z devíti cizinců, kteří navštěvovali školu od září, chodí už pouze jeden. Ostatní se vrátili domů
nebo s rodiči jeli hledat lepší ubytování a práci.
Na úplný závěr bych chtěl ještě
všem znovu připomenout naše
webové
stránky
http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a další odkazy a aktuality. Přeji všem klidný
slunečný červen.
Mgr. Jaroslav Švarc

Květen v MŠ
Čilý ruch byl v mateřské škole i v měsíci květnu.
Hned 2. května probíhal zápis dětí na nový školní rok.
Zatím jsme obdrželi 12 přihlášek, což bude zhruba
odpovídat stejnému počtu dětí jako v letošním roce,
kdy odchází 10 dětí do ZŠ.
Každoročně probíhá fotografování dětí s velmi
dobrou spoluprací s firmou Photodienst. O jejich tematické soubory fotek je v naší školce velký zájem.
Společnou fotografii mají i předškoláci na malé tablo,
které je vyvěšené v naší budově.

Na návštěvě u p. Mudry si děti mohly prohlédnout
spoustu druhů exotických suchozemských želv. Ukázku provázelo zajímavé povídání o jejich životě, chovatelských úspěších i osobní kontakt se zvířaty. Odvážní
měli možnost pohladit si i hada, Krajtu královskou
„Klárku“. Děkujeme.
V mateřské škole jsme přivítali i žáky ZUŠ
v Kralovicích, kteří nám přijeli předvést hru na hudební nástroje. Děti nejvíce zaujaly hádanky pohádkových melodií a písniček. Je hezké pozorovat děti, které před pár lety chodily do naší školky, jak vyrostly a
jsou šikovní.

Celá školka se vydala 17. května na školní výlet do
Dinoparku v Plzni. Počasí nám tentokrát přálo, vlastně
bylo ideální. Pod mrakem, ale ani kapka deště. Užili
jsme si tak celou nabídku činností v Dinoparku. Děti
www.kozlany.cz
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byly nadšené jak prohlídkou, tak zážitkem z 3D kina.
Ovšem největší zájem byl o bezvadně vybavené dětské hřiště nejrůznějšími průlezkami, skluzavkami, paleontologickým pískovištěm. Škoda, že naše zahrada
nemá takové vybavení a zřejmě si na ně ještě nějaký
Sport ve škole - McDonald´s Cup 2018
Také v tomto školním roce se naše škola zúčastnila
turnaje žáků prvního stupně ve fotbale (7+1) pod
záštitou firmy McDonald´s. Naši fotbalisté z 1. - 3.
třídy si zahráli 2. 5. v Plasích. Osm týmů si zahrálo ve
dvou skupinách každý s každým. Naši postoupili
z druhého místa a hráli s týmem ZŠ Plasy o postup do
finále. Zápas s pozdějším vítězem celého turnaje nezvládli, ale o třetí místo se ZŠ Zruč už byli úspěšní a
přivezli domů bronzové medaile – velký úspěch hráčů
i trenérů Koury a Pícla.

čas budeme muset počkat. Zatím nevíme výsledek
zadaného projektu z dotací.
Tak snad……
Lenka Kozlerová

Jejich spolužáci ze 4. - 5. třídy, posíleni několika
třeťáky, si zahráli o den později v Horní Bříze. Ti už
tak úspěšní nebyli! Z dvanácti týmů s jednou výhrou a
jednou remízou skončili jedenáctí. Náplastí na bolístku
našeho týmu snad byl jen zápas posledních ze skupin
s Dolní Bělou o to jedenácté místo: 10:1 pro Kožlany.
V této věkové kategorii šikovné kluky prostě nemáme,
dva až tři se snaží hrát fotbal a zbytek „na fotbal jen
chodí“! Snad bude lépe a fotbalisté se zas v Kožlanech
objeví.
Mgr. Jaroslav Berbr

SPOLKY
Kožlanští hasiči - zásahová jednotka
Zásahová jednotka hasičů Kožlany, zahájila svou činnost v měsíci květnu výjezdem 1. 5. 2018
v 13:34. Jednotka byla vyslaná na
nahlášený požár u obce Dřevec,
kde byl požár hrabanky a kořenového systému v lese. Jednotka Kožlany vyjela s oběma vozy CAS
(cisternová automobilová stříkačka). Požár se nacházel na ploše
30x20m. Spolu s hasiči z Plas a
Kralovic byl požár uhašen prolitím
plochy dostatečným množstvím
vody. Další výjezd byl jednotce
vyhlášen 4. 5. 2018 ve 22:41.
Jednotka byla vyslána na požár
odpadu v prostoru firmy Marius
Pedersen (dříve Becker) v Kralovicích. Jednalo se o požár hromady
naštěpkovaného materiálu, který
se zřejmě samovznítil. Jednotka
opět vyjela oběma vozy CAS z důvodu potřeby velkého množství
vody
na
prolévání
hromady
uskladněného materiálu. Jednotka
prováděla kyvadlovou dopravu vody od hydrantu u hasičské zbrojnice v Kralovicích. Celkem jednotka
na požářiště dovezla 108 tisíc litrů vody. Členové jednotky byli
nasazeni na proudech spolu s hasiwww.kozlany.cz

či z Kralovic a prolévali materiál,
který byl vyvážen nakladačem.
Tento zásah byl velmi náročný,
probíhal přes celou noc. Jednotka
se na základnu vrátila ve 4:13
druhého dne. Následující den 5.
5. 2018 se měla konat soutěž "Kožlanská jízda" určená jednotkám
sborů hasičů, jako součást odborné
přípravy členů. Kvůli nízkému počtu zájemců se organizační výbor
rozhodl soutěž nepořádat. Pro tři
přihlášená družstva, se tato organizačně a materiálně náročná soutěž bohužel nevyplatí pořádat. Je
nám to líto, protože při soutěži je
možné si vyzkoušet různé potřebné hasičské dovednosti, jako například zdravověda, požární útok,
přesun po vodě atd. Jak pokračovat v následujících letech se budeme muset domluvit. Jako náhradu za tuto zrušenou soutěž jsme 5.
května vyjeli ke kamarádům do
Čisté, kde se konalo cvičení okrsku
Čistá v požárním sportu. Tento
druh požárního útoku v Kožlanech
moc nepreferujeme, ale přesto
jsme to v sobotu ráno nacvičili a
odpoledne vyjeli do Čisté. Požární
sport je takový, že se všechen

soutěžní materiál spojuje na základně, a pak se jenom hadicové
vedení roztahuje po trati. Díky moc
rychlému nasátí vody a pomalému
roztažení se hadice rychle naplnily
vodou a nebylo v lidských silách je
dotáhnout na nástřik a pak
sestříknout terč. Celkové šesté
místo z šesti tedy nebyl úspěch,
ale po náročné noci při zásahu to
nebylo tak špatné. Alespoň jsme
utužili partu.
12. 5. 2018 jsme v Kožlanech
pořádali cvičení okrsku Kožlany –
Chříč. Účast 5-ti družstev z 11-ti
možných byla trochu zklamáním.
Snad se příště zúčastní více týmů
z našeho okrsku. Soutěž se pořádala na dvě kola, kde měly družstva možnost si vylepšit své časy.
Tyto soutěže se pořádají hlavně na
prověření dovedností a techniky.
Pořád je lepší, když technika nebo
materiál selže při soutěži, než při
případné záchraně života, nebo
majetku. Celá soutěž se velmi vydařila a technika se náležitě prověřila.
14. 5. 2018 v 8:46 byla jednotka vyslaná na požár nádrží do
areálu ZZN Kralovice. Jednalo se o
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požár nádrží na topný olej, které
byly prázdné a byly likvidované a
rozřezávané. Při řezání došlo k
vznícení starého oleje. Po dojezdu
na místo zásahu již tuto nádrž
ochlazovaly hasiči z Kralovic. Po
ochlazení a zkontrolování termokamerou jednotka odjela na základnu.
19. 5. 2018 členové jednotky
při kondiční jízdě zavítali na technoparty v Tišině. Na tomto místě
již jednotka v minulosti zasahovala, a proto začala kontrolovat průjezdnost komunikace. Výsledek byl
žalostný - neukáznění řidiči parkovali své automobily všude, kde se
dalo a dostat se někam se zásahovou technikou byl velký problém.

Sehnat majitele aut - nemožné.
Jako hasiči jsme velice rádi, že
jsme tam letos nemuseli zasahovat.
Dále pokračujeme na dokončení
přístřešku pro sportovní náčiní.
Bohužel nás brzdí dodavatel střešní krytiny, ale věříme, že chybějící
materiál co nejdříve dodá a akce
pergola bude brzo dokončena.
Dále dne 24. - 26. 5. 2018 se
jeden člen jednotky zúčastní kurzu
strojníků v Třemošné. Tento kurz
je potřebný pro ovládání strojního
zařízení ve výbavě jednotky.
26. května se družstvo našich
mužů v improvizované sestavě zúčastnilo soutěže O zlatou proudnici v Hlincích. Bohužel, po chy-

bách jednotlivců, jsme nakonec
skončili poslední – 10. místo –
s časem přes 80 sekund, evidentně
chyběly soutěžní zkušenosti, které
naši mladíci musí ještě získat. Čas
rychlejšího útočného proudu by
nám býval zajistil třetí místo,
ovšem to je pouze co by, kdyby ….
Děkuji všem členům jednotky,
kteří ve svém volnu, v kteroukoli
denní, nebo noční hodinu, jsou
ochotni vyrazit pomáhat druhým a
zachraňovat zdraví nebo majetek.
Díky patří nejenom členům jednotky, ale také všem členům SDH za
jejich pomoc při pořádání různých
akcí, které pořádá náš sbor.
Michal Šot,
velitel JSDHO Kožlany

Kolektiv Mladých hasičů SDH Kožlany
Od konce dubna naši Mladí hasiči nacvičují a trénují
na náročný květnový kolotoč soutěží, které následují
v rychlém sledu za sebou. První soutěží, kde si konečně mohli pořádně zastříkat při požárním útoku, byl
13. května Junior CUP u hasičské stanice v Plzni na
Košutce. Účast družstev na této soutěži je vysoká – 7
družstev přípravky, 27 družstev mladších žáků a 22
družstev starších žáků. Bohužel, výsledky nebyly pro
nás příliš uspokojivé, u spousty dětí se ukázalo, že to,
co bez problémů na tréninku zvládnou jako nic, je na
soutěži, pod tlakem zodpovědnosti veliký problém.
Přípravka soutěž absolvovala moc dobře, dětičky za
pomoci svých vedoucích zvládly požární útok na jedničku a my je můžeme jenom pochválit. Tým mladších
bohužel nezvládl ani jeden ze svých dvou pokusů, a
protože byly oba hodnoceny jako neplatné, skončili až
poslední. Starší družstvo se stále potýká se sestavou
družstva, tým je doplněn třemi mladšími žáky, aby
jich bylo vůbec dost, a na jejich výsledcích je to znát.
Dopadli sice lépe než mladší, ale 19. místo z 22 týmů
rozhodně není na pochvalu. Pracujeme s tím, co máme, a pokud nebudou naše družstva věkově vyvážená
vůči ostatním konkurenčním týmům, není příliš šancí
na lepší výsledky – bohužel.

O týden později – o víkendu 19. a 20. května jsme
se se všemi družstvy zúčastnili okresního kola celostátní hry Plamen. Přípravky se bohužel nehodnotily,
nicméně naše dětičky zvládly vše na jedničku, všechny disciplíny absolvovaly ve stejném režimu jako
mladší družstva – samozřejmě s povolenou pomocí
svých vedoucích, aby nedošlo ke zbytečnému zranění,
www.kozlany.cz

a máme pro ně opět jenom slova chvály. Družstvo
mladších se po nepovedené soutěži v Plzni přece jenom vzchopilo a v konkurenci 24 družstev získalo konečné celkové 9. místo – vzhledem k tomu, že většina
dětí s námi trénuje teprve od podzimu, je to velice solidní výsledek, především s výhledem do příštích let.
Družstvo starších po zpackaném podzimním kole se
také zvedlo a po slušných výkonech nakonec
v konkurenci 19 okresních družstev obsadili konečné
11. místo. Medaile to bohužel nejsou, ale v současné
době by lepší výsledek byl spíše překvapením.

Světlým bodem o tomto víkendu bylo výborné 9.
místo našeho Matěje Blahníka, které získal v závodě
60 metrů jednotlivců s překážkami v kategorii mladší
chlapci s časem 20,65 vteřiny. Po jediném tréninku,
kdy se seznámil se základy techniky této soutěže, to
je velké a příjemné překvapení – uvidíme, jak se mu
podaří příští soutěž v této disciplíně v červnu v Horní
Bělé.
Všem dětem moc děkujeme za jejich snahu a píli na
trénincích a přejeme jim jenom ty nejlepší výsledky.
Michal Češka,
vedoucí Mladých hasičů SDH Kožlany
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Předprvomájový průvod a májka ve Dřevci
V neděli 29. 4. 2018 jsme ve Dřevci uspořádali další
předprvomájový průvod. Tento již 3. ročník měl podobný ráz jako ty minulé. Sraz u kapličky za Dřevcem
byl v 16 hodin. Přijít v „kostýmu“ není podmínkou,
ale pro zpestření průvodu je to vítáno. Stejně tak i
vlastnoručně vyrobená mávátka a vyzdobené alegorické vozy. Po příchodu a příjezdu všech účastníků,
pořízení nezbytné fotodokumentace ze startu a opravy
menší závady na alegorickém voze, jsme se vydali ke
Dřevci.
Za provolávání prvomájových hesel, recitace básní a
zpěvu písní průvod prošel celou vesnicí až ke Kultur-

nímu domu. Zde proběhlo tradiční fotografování „v cíli“ a občerstvení se v hospůdce. Další den, v pondělí
30. 4., jsme se sešli znovu, abychom ozdobili a postavili májku. Počasí nám přálo, takže hlídat ji jsme vydrželi až do ranních hodin. V hlídání pomohl nejen
pečlivě udržovaný oheň a občerstvení, ale také hudební
doprovod
bratří
Plevkových
z Hadačky,
s kterými si všichni s chutí zazpívali. Poděkování patří
nejen jim, ale všem, kteří se obou akcí zúčastnili.
Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Květen je měsícem, který obvykle hodně napoví,
jak nakonec dopadne sezóna pro všechna naše fotbalová mužstva. Nejinak tomu bylo i letos. Áčko spolu
s dalšími třemi mužstvy bojuje o návrat do okresního
přeboru, momentálně okupuje vedoucí příčku a má
tak vše ve vlastních rukách. Hned dva své konkurenty
- béčka Horní Břízy a Kralovic - totiž minulý měsíc porazilo a tím udělalo výrazný krok k uhájení postupové
pozice. Stará garda skončila ve své skupině na 4.
příčce a ve dvojzápase proti Úlicím bude usilovat o
Výsledky - květen:
A-mužstvo:
Kožlany - Horní Bříza B 3:2 (3:2)
Branka: Šnajdr ml., J. Hromada, O. Hurt
Sulkov – Kožlany 2:2 (1:0)
Branky: V. Švamberg, Štrunc
Kožlany – D. Bělá B 4:1 (3:0)
Branky: Šnajdr ml. 2, P. Jícha 2
Kralovice B – Kožlany 0:2 (0:0)
Branky: O. Hurt, P. Jícha
Stará garda:
Druztová – Kožlany 1:5 (1:2)
Branky: Purkar 3, V.Lehner, Bílek
Kožlany – Chrást 3:0
kontumačně
Kožlany – Třemošná 3:2 (3:0)
Branky: Kotěšovec, Roučka, Běláč
Chrást – Kožlany 4:1 (2:0)
Branka: Kotěšovec
Kožlany
–
Manětín

www.kozlany.cz

konečné 7. místo v okrese. To přípravkám už soutěž
skončila. Obě kategorie obsadily shodně 6. místo ve
své „severní“ skupině. Ve dvoukolovém play-off o konečné umístění pak mladší kluci vybojovali celkovou
10. příčku, starší kluci nastoupili k odvetě souboje o
11. místo až po uzávěrce tohoto čísla, ale vzhledem
k vysoké prohře v prvním utkání tuto příčku pravděpodobně neuhráli a skončili na 12. místě.

J.Švamberg

Mladší přípravka:
Žihle – Kožlany 13:3 (6:1)
Branky: M. Koura 2, Beneš
Kaznějov – Kožlany 6:4 (3:2)
Branky: M. Koura 2, V. Koura, Beneš
D. Bělá – Kožlany 3:5 (1:1)
Branky: M. Koura 2, V. Koura, J. Kašpar, vlastní
Kožlany – H. Bříza
1:5 (1:1)
Branka: J. Kašpar
1. kolo nadstavby (o 9. - 12. místo):
Kožlany – Kozolupy 4:4 (2:2)
Branky: M. Koura 4
Kozolupy – Kožlany 8:10 (4:5)
Branky: M. Koura 5, V. Koura 2, Beneš 2, Blecha

(nehráno)

2. kolo nadstavby (o konečné 9. místo):
Mladotice – Kožlany 12:4 (8:3)
Branky: M. Koura 2, V. Koura 2
Kožlany – Mladotice 5 : 5 (1 : 2)
Branky: V.Koura3,Beneš, M.Babuška
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Starší přípravka:
Žihle – Kožlany 4:12 (3:3)
Branky: Šot 8, Spurný, Michalovský, Mudra, V. Hromada
Kaznějov – Kožlany 10:2 (4:1)
Branky: Šot 2
D. Bělá – Kožlany 4:1 (2:0)
Branka: P. Kašpar
Kožlany – H. Bříza 6:13 (2:9)
Branky: Šot 4, Michalovský 2
Program - červen:
A-mužstvo (sobota):
2. 6. Kožlany - Kam. Újezd
10. 6. Hvozd - Kožlany
16. 6. Kožlany - Pňovany

17:00
16:00 (neděle)
17:00

1. kolo nadstavby (o 9. - 12. místo):
Kožlany – Blatnice 6:7 (1:5)
Branky: Segeč 2, Daniel Konopásek 2, M. Berbr, Mudra
Blatnice - Kožlany 12:9 (6:5)
Branky: Šot 5, Dimitrov 2, V. Hromada, Mudra
2. kolo nadstavby (o konečné 11. místo):
Kožlany - Kam. Újezd 2:8 (1:3)
Branky: Kašpar 2

Stará garda (o celkové 7. místo):
1. 6. Úlice - Kožlany
8. 6. Kožlany - Úlice

18:00
18:00

Stolní tenis za sezonu 2017-2017
V sezoně 2017-2018 hrálo družstvo stolního tenisu
Okresní přebor I. třídy a z dvanácti družstev skončilo
na devátém místě, což odpovídá jeho možnostem.
Celou sezonu nehrál ze zdravotních důvodů Sebránek, J. Hoffman hrál se zraněným ramenem a R. Hoffman pracuje na směny, proto odehrál pouze 6 zápasů. Nejlepším hráčem byl Vojáček s úspěšností 69%,
Hoffman J. 48%, Sixta 47%, Mudra 22%, Kubát 21%.
Z hráčů, kteří neodehráli polovinu zápasů měl Hoffman R. 74%, Konopásek 8% Votýpka 0%. V této sezoně byla zahájena práce s mládeží, kterou trénuje
Lehner a Sebránek. Na okresním přeboru jednotlivců

obsadila kožlanská dvojice Šot, Mudra třetí místo ve
čtyhře a Slabá s Fránovou z Trnové také třetí místo ve
čtyřhře.
Další členové kožlanského pinčesu hrají vyšší soutěže za jiné kluby. Lehner hraje v Břasích divizi, kde
měl úspěšnost 81% a Šapovalov v Hředlích krajský
přebor I. třídy s úspěšností pouze 37%, protože většinu soutěže odehrál s tenisovým loktem. Kladně hodnotíme slibně se rozvíjející práci s mládeží a Jardovi
Sebránkovi přejeme brzské uzdravení a zapojení se
do tréninků dětí.
Jiří Šapovalov

Regionální přebor I. třídy - výsledky
PU V
1.TJ Sokol Kralovice A
22 19
2.TJ Sokol H. Bělá C
22 18
3.TJ SHM H. Huť A
22 15
4.Sokol V. Libyně
22 12
5.TJ Sokol Vejprnice A
22 10
6.TJ Sokol Vejprnice B
22 9
7.TJ Baník Líně
22 10
8.TJ Sokol H.Bělá D
22 7
9.TJ Kožlany
22 7
10.SDH Hadačka
22 7
11.Dioss Nýřany D
22 3
12.DDM Kaznějov
22 1

R
2
1
3
5
3
4
0
2
2
2
2
2

P
1
3
4
5
9
9
12
13
13
13
17
19

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
body
270:126 62
287:109 59
223:173 55
226:168 51
232:164 45
206:190 44
193:201 42
144:252 38
161:235 38
185:211 38
114:282 30
133:263 26

DBaK
Konec května je v basketbalové
termínovce vlastně prvním měsícem nové sezóny. Soutěže se dohrály a rozehrávají se baráže o extraligy dorostu a kvalifikace o
všechny ligy. V letošním roce se
nás týkají dvě z těchto soutěží a to
baráž o extraligu juniorek U19 a
kvalifikace o ligu starších žákyň
U15.
Druhé místo ve finálové skupině
ligy juniorek nám přineslo i právo
účasti v baráži o extraligu. Této
soutěže se kromě prvních dvou
týmů finálové skupiny DL mohou
zúčastnit i dva poslední týmy ze
skupiny play-out extraligy. Jak
jsem
již
napsal,
postavení
v tabulkách vám přináší právo
účasti. Tohoto práva, kromě nás,
www.kozlany.cz

využil i vítěz finálové skupiny BK
Havířov a z extraligy pouze BK
Strakonice. Klub BK Jablonec bohužel nemá dostatečně kvalitní
hráčky ročníku 2000 a mladší, takže se práva účasti v baráži vzdal.
Pořadatelem turnaje je vždy tým
z prvního místa finálové skupiny a
nás tak čekal další výjezd na severní Moravu. Podle původního
rozlosování jsme měli hrát zápasy
v patek a v neděli. Inicializovali
jsme dohodu o změně pořadí zápasů.
Abychom
nestrávili
v Havířově tři dny, souhlasili jsme
s tím, že v patek sehrajeme zápas
s Havířovem a v sobotu se Strakonicemi. Ač se to na první pohled
nezdá, tak největším problémem
bylo se do Havířova ve zdraví do-

stat. Kromě mnoha uzavírek se
stalo jedno z našich aut obětí nepozornosti jiného řidiče, který
v zúžení bohužel dělal něco jiného
než měl a nakoukl zadem do našeho auta. V té chvíli jsme přestali
řešit, zda uspějeme v baráži a řešili jsme, zda jsou všichni zdrávi a
jak se bude v cestě pokračovat. Po
dohodě se soupeřem a ČBF, byl
náš zápas posunut na večer, až
dorazíme a hráčky se dají popořádku.
Domácí tým posílily odchovankyně, které hrály extraligu za sousední SBŠ Ostrava. Zkušenosti byly znát, ale v poločase se držíme
na dostřel (35:42). Pak se však
projevily problémy z dlouhého ces-
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tování a asi i z bouračky a my nakonec prohráváme 61:84.
Nevadí, šance ještě žije, ale je
nutné vyhrát sobotní zápas s BK
Strakonice. V poločase se opět držíme a přes 7 inkasovaných trojek
jsme jen těsně pozadu (36:42). BK
Strakonice sice skončily v extralize
předposlední, ale rozdíl mezi ligou
a extraligou je velký. I když hrajete v extralize „tužku“ a vše prohráváte, tak ji prostě hrajete a vše
je tam rychlejší a to ve Vás zůstává.
Takže
opět
zkušenost
z extraligových bojů prohovořila ve
prospěch našeho soupeře a ani náš
druhý pokus postoupit do extraligy
po porážce 61:86 nevyšel. Tak
snad někdy příště.
Starší žákyně čekala, díky nahraným výsledkům loňských U15,
kvalifikace v domácím prostředí.
Jako nasazený tým jsme do skupiny dostali z dalších košů Basketba-

lovou školu Praha, Sokol Horní Počernice a BK Děčín.
Systém kvalifikace je dvoukolový
a z prvního kola postupuje vítěz
turnaje. Druhý se třetím živí svoji
naději v zápasech křížem do dalších skupin ve druhém kole. Takže
cíl zněl jasně uhrát alespoň třetí
místo pro možnost dalšího boje.
BK Děčín byl naším prvním soupeřem a to vůbec ne lehkým. Při
absenci našich několika hráček základní rotace (Juhászová, Staňková, Zábranská) způsobené zdravotními problémy a při pohledu na
výrazně fyzicky vyspělejší hráčky
bylo jasné, že to buje boj o každý
koš. Předpoklad se potvrdil, tahanice o každý bod nás provázela celým zápasem a nakonec jsme zatáhli za delší konec provazu a přitáhli si výhru 76:71.
Ve druhém zápase jasně přehrála BŠ Praha svého pražského soupeře 85:42.

A právě hráčky Sokola Dolní Počernice byly naším soupeřem ve
třetím zápase turnaje. Výhra by
nás poslala minimálně na druhé
místo a tím i na teoreticky slabšího
soupeře pro druhé kolo. O vítězi
bylo od začátku zápasu jasno.
Soupeř dal první koš až v páté minutě zápasu za stavu 16:0 a celkové skóre neustále narůstalo, až
se zastavilo na basketbalovém kilu. Výhra 100:47 nás s jistotou poslala do druhého kola, neboť Děčín
prohrál v posledním sobotním zápase s BŠ Praha 47:83 a tím rozdal karty pro nedělní zápasy. Tým,
který vyhraje náš zápas se bude
radovat z přímého postupu a tým
který vyhraje první nedělní zápas
jde do druhého kola a má dál šanci
na žákovskou ligu.
Nedělní program zahájil zápas Děčína a Počernic a o vítězi
nebylo nejmenších pochyb. Výhra
82:40 posílá Děčín do druhého kola proti BK Karlovy Vary.
Zápas o přímý postup byl bohužel vyrovnaný pouze v první čtvrtině. Pak se projevila širší rotace
našeho soupeře a přímý postup si
vybojoval tým BŠ Praha výhrou
73:37. Konečný výsledek však neodráží dění na hřišti. Vysoká prohra byla vůči našemu týmu až moc
krutá, což konstatoval i trenér
soupeře.
Asi si naše hráčky chtějí užít celé
dlouhé sezóny až do úplného konce. Opravdu poslední zápasy před
prázdninami sehrajeme o víkendu
8. -9. 6. pro BC Slaný. V sobotu na
hřišti soupeře od 11:00 a v neděli
v Plzni na Chválendě od 10:00.
Jste zváni.
J. Buňka

POZVÁNKA NA KONCERT
Město Kožlany ve spolupráci
se Sokolovnou Kožlany
a Základní uměleckou školou Kralovice
zvou na koncert

Pozvánka na noční prohlídky
v Mariánské Týnici
15. -16. 6. 2018. 18:00 – 24:00
O NÁS a o našich…
(osobnosti první republiky v Kralovickém obzoru)

EgiBand

orchestr ZUŠ Kralovice
čtvrtek 7. června 2018 v 18:00 hod.
Sokolovna Kožlany
Vstupné 50,www.kozlany.cz

Noční vystoupení divadelního souboru
Tyl z Čisté
Čas prohlídky nutno předem zamluvit
na tel. 373 396 410
Vstupné 70,- Kč a 30,- Kč
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(délka představení cca 60 minut)
Anketa
Anketní otázka na červen:
Kdo se stal prvním
československým prezidentem?

Nová anketa byla spuštěna 1. 6. 2018

Výsledky ankety za květen:

(stav k 29. 5. 9:40)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.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 řad Kožlany,
Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník –
obecní zpravodaj. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč. Volný prodej 9,- Kč. Toto číslo bylo vydáno dne 31. 5. 2018.

www.kozlany.cz
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