KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
SRPEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Počátkem měsíce července proběhla
na
úřadě
kontrola
bezpečnosti
práce.
Kontrola se
zaměřila na
lesní
hospodářství,
úklidové a
údržbářské
práce, ale i
na objekty, které jsou v majetku
města.
Kontrola dopadla dobře.
Drobné nedostatky , které se objevily budou do měsíce odstraněny
a žádné závažné provinění nebylo
shledáno.
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
provedl pravidelný odběr vody
z našeho vodovodu a ze zdroje.
Výsledky opět potvrdily velmi
dobrou kvalitu naší vody.
Nízká kvalita poskytovaných služeb bezdrátového internetu na
městském úřadě byla důvodem ke
změně poskytovatele těchto služeb. Doufám, že nová firma bude
tyto služby poskytovat v daleko
vyšší kvalitě. Zatím tomu tak je.
V pondělí 7. července byla zahájena rekonstrukce povrchu tělocvičny v ZŠ. Práce byly ukončeny
ve čtvrtek 17.července. Celý po-

vrch byl odfrézován a poté vytmelen speciálním tmelem na dřevo.
Následoval nátěr barevných ploch,
nové lajnování a uprostřed byl
namalován barevný znak města
Kožlany. Plocha palubovky byla poté natřena několika vrstvami speciálního dvousložkového
laku.
Práce byly uskutečněny ve velmi
dobré kvalitě.Polovinu nákladů se
nám
podařilo
získat
dotací
z rozpočtu krajského úřadu ve výši
100 tisíc korun.
V pátek 11.července se uskutečnila návštěva prezidenta firmy
Amagasaki v základní škole. Za
přítomnosti zástupce ředitele p.
Mgr. J. Berbra
byla dohodnuta
budoucí spolupráce firmy se školou
formou sponzorství.
V úterý 15.července se uskutečnila dražba bytu v bytové jednotce
č.p.387. Jednalo se o byt 1+0.
Vyvolávací cena byla 95 400,- Kč.
Dražby se zúčastnilo celkem 6 zájemců a vítěz dražby nakonec
vydražil tento byt za 255 000,Kč. Je vidět, že tržní cena našich
bytů je daleko vyšší, než nabídková cena, za kterou jsou byty prodávány stávajícím
nájemníkům.
Na tuto naší historicky první dražbu se přišla podívat kontrola
z ministerstva pro místní rozvoj.
Výsledek kontroly pro nás dopadl
velmi dobře.

Od poloviny měsíce července
probíhá rekonstrukce sociálního
zařízení v mateřské škole. Po
prázdninách
budou mít děti ve
školce opravené záchody a umývárnu v prvním patře budovy.
Díky svépomoci občanů obce
Hodyně se podařilo opravit autobusovou čekárnu na návsi. Úřad
dodal potřebný materiál a ostatní
už je výsledkem šikovnosti a hlavně ochoty občanů něco udělat pro
hezčí vzhled své obce. Děkujeme!
Netrpělivě čekáme na to, až se
nám podaří vykoupit části pozemků ve Sportovní ulici. Ihned poté
začneme s výstavbou části kanalizace a vodovodu. Dodavatele již
máme vybraného a vše zatím vázne na některých vlastnících pozemků, kteří ještě nereagovali na
nabídku města na jejich odkup.
Ve čtvrtek 31.července jsem
navštívil ateliér akademického sochaře pana Miloslava Chlupáče
v Praze. Tento umělec má blízký
vztah ke Kožlanům a při své návštěvě jsme se domluvili na případném obdarování města některým menším dílem ze svých sbírek.
Máme v úmyslu toto dílo spolu
s malou ilustrací umístit do expozice našeho muzea.
Mgr. Vladimír Přibyl

Veřejná sbírka na vybudování pomníku Dr. E. Beneše v Kožlanech
číslo konta

20036-725685369/0800
Vyúčtování veřejné sbírky na pomník Dr. E. Beneše k 05.08.2008
Čistý výtěžek sbírky:
Dotace od Ministerstva kultury ČR:
Celkem

336.223,19 Kč
250.000,00 Kč
586.223,19Kč

Celkem proinvestováno:

526.370,73Kč

www.kozlany.cz

Z toho:
- práce bagrem
- stavební práce-základ pod sochu
- stavební materiál
- kamenické práce (dlažba)
- práce jeřábem
- zhotovení bronzové sochy a její osazení

11.602,--Kč
40.891,--Kč
8.503,73Kč
104.090,--Kč
4.284,--Kč
357.000,--Kč
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Informace pro občany
Jasmínová ulice
Upozorňujeme občany, že v průběhu měsíce srpna
budou v Jasmínové ulici (úsek Pražská – Zahradní)
umístěny keramické mísy s okrasnou zelení, a proto
tato ulice nebude již průjezdná.
Toto opatření jistě zvýší bezpečnost chodců v této
ulici.

Pracovní příležitost
Ředitelka příspěvkové organizace Středočeského kraje Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

pracovníka v sociálních službách vykonávající
přímou obslužnou péči
Kvalifikační předpoklady:
• základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel nebo zájem si
tento kvalifikační kurz v roce 2008/2009 dodělat
• manuální zručnost
• řidičský průkaz sk.B a ochota řídit při pracovních cestách
• bezúhonnost v souladu s výše uvedenou právní normou
• zdravotní způsobilost v souladu s výše uvedenou právní
normou

Náležitosti přihlášky:
• životopis (jméno a příjmení, datum narození, bydliště)
• doklad o bezúhonnosti (nesmí být starší tří měsíců)
• doklad o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší jednoho měsíce)
• ověřená kopie o kvalifikačních předpokladech pro výkon
povolání pracovníka v sociálních službách v souladu se
zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
• krátký motivační dopis, „proč mám zájem pracovat
v domově pro seniory“
Přihlášku nutno odevzdat na adresu: Domov Na Zátiší
Rakovník,
poskytovatel
sociálních
služeb,
S.K.Neumanna 251, 269 01 Rakovník. Obálku označte
„pracovník v sociálních službách“.
Předpokládaný nástup bude dle dohody. V případě zájmu
můžete kontaktovat ředitelku Domova Na Zátiší Rakovník,
poskytovatele sociálních služeb, paní Mgr.Ivanu Friebertovou
Skalkovou, nebo zástupce ředitele paní Moniku Prišťovou tel.
313 512 509, 731 183 739, Domov Na Zátiší Rakovník,poskytovatel sociálních služeb, S.K.Neumanna 251, Rakovník.

Rekonstrukce povrchu palubovky tělocvičny ZŠ

www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – VIII.část
Němci zakládají různé spolky na podporu uprchlíků,
ale také “Ligu proti bolševismu“, pořádají schůze a
přednášky s povinnou účastí obyvatel a vylepují různé
plakáty zobrazující bolševismus v Rusku. Plakát zobrazující rudou bolševickou ruku s dlouhými ostrými
drápy
uchvacující
hradčany
s velkým
nápisem „Zachvátí-li
tě zahyneš“ kam nějaký vtipálek přes
noc rukou neumělou
dopisuje
k radosti
dospělých, ale i nás
dětí nápis „My se
nebojíme, my tam
nebydlíme“. Pomalu
se
sbližujeme
s dětmi uprchlíků ze
školy. Bruslíme spolu
na farčáku a využíváme svých znalostí
z němčiny. Byly to
děti
běženců
bez
domova, zbídačené válkou, vyvolanou mocnými.
Správce školní budovy Václav Péc z druhé strany si
koncem války před odchodem uprchlíků bere za menželku jednu jejich dceru, krásnou Ljubicu, Chorvatku
(Po válce bydleli spolu údajně někde v pohraničí u
Karlových Varů)
Konečně se však otevírá v plné síle dlouho očekávané jaro 1945. Modré nebe zdobí v ohromné výšce
jako třpytící hvězdičky stovky a tisíce letadel a mezi
nimi jako tmavé tečky ohromné létající tankery pro
tankování letadel západních spojenců, které létají
v ohromných svazech bombardovat německá města a
továrny. Létají ve výšce nad 12 000 m naprosto nedostupné pozemním zbraním a ovládají již celý nebeský
prostor. S jarem jako vlaštovky přilétají však i hloubkoví letci, kteří dělají nálety na vše co se pohybuje po
silnici a železnici. Létají tak nízko, že jsou někdy vidět
i tváře letců a zubících se černochů. Pouští se za vším,
co se pohybuje a snad to berou již jako hru, protože
celé nebe je jejich a Němci se neodvažují vzlétnout.
Číhají na lokomotivy, vojenské transporty a veškerou
dopravu po silnici, která se stala osudnou i pro vůz
tažený koňmi pana Klíra z Kožlan, kterého hloubkaři
přepadli u sportovního stadionu při výjezdu z Čisté na
Kožlany. Jen veliká předvídavost a pohotovost zachránila kočího vozu pana Čapka, který se ukryl
v hlubokém příkopu, aby si zachránil život. Avšak pro
naložený vůz a koně nebylo záchrany a byli palubními
kulomety úplně rozstříleni.
Tento případ nebyl ojedinělý a někde byly dokonce
zastřeleni i koně při polních pracích. Byla to válka. Na
polích se často nácházely prázdné nábojnice, ale někdy i přídavné nádrže benzinu doutníkového tvaru od
bombardovacích letadel, které po vyčerpání benzinu
odhazovali a někteří šťastní nálezci si z těchto nádrží
pak dělali loďky na vodu místo konoe.
Přichází
krásné
jaro
1945.
Z Německa
z rozbombardovaných měst a továren již utíkají někteří nutně nasazení lidé. Z Kožlan Olda Lajper,
Bedřich Zíma, Václav Dürschmíd, Láďa Fuzstei, Jarda
Rabštejnek, Sláva Babor, Václav Švarc a další již zawww.kozlany.cz

pomenutí. Z rozbombardované Škodovky pak Jiří
Vondrášek a Jirka Velický a ze zákopů na Morově a ze
Slezska Otta Štelzig, Miloš Ulman, Jarda Matoušek a
Bohouš Střela. Někteří se schovávají doma, nebo
v různých chatách protože Gestapo si stále udržuje
svoji moc. Pomalu se chýlí ke konci války a lidé
s napětím očekávají příchod fronty. Někteří lidé dělají
nouzové úkryty pro potraviny a svoji ochranu. (Jeden
kožlanský občan z hořejší části má dokonce vybudovaný pro svoji rodinu dokonalý betonový kryt, který
započal již v roce 1938, kdy se schylovalo k válce
s Německem) Někteří sedláci si připravují dokonce
vozy pro případnou evakuaci rodin před frontou. Je to
doba nejistá plna napětí a očekávání.
Koncem dubna 1945 přistává nouzově pro poruchu
„U Křížku“ na rozhraní katastru Kožlany a Černíkovice
prototyp německého proudového letadla (Me 262)a
dva němečtí piloti jsou ošetřeni na popáleni
v provizorní nemocnici v Kralovicích, která byla narychlo vybudována pro vězně transportu smrti v Žihli.
To vše ještě za vlády němců. Váleční uprchlíci ubytování v kožlanské škole ve vší tichosti opouští školu a
vydávají se přes Čistou směrem do Říše. S nimi odjíždí rovněž jediná kožlanská občanka německé národnosti paní Marie Jirousková (1887), vdova po c.k. rakouském kapitánu a auditoru vojenského válečného
soudu Plutarchu Jirouskovi (1874) z čp 18 (dnes
v těchto místech stojí mateřská školka)

Koncem války se vysvětluje zasvěcenými kožlanskými pamětníky i dobrovolná smrt mladého svobodného 33 letého mnuže z Kožlan v roce 1941, kteří
uvádějí, že tento muž měl mít v určité době kontakt
s výsadkem parašutistů z Anglie, kteří byli shozeni za
války poblíž Plzně a hledali na něho kontakt. Jmenovaný byl absolventem Vyšší rolnické školy v Plzni a
znal za svých studií mnoho spolužáků, kteří po studijích vstoupili do Vojenské akademie a stali se důstojníky československé armády a po zabrání Československa odešli do Anglie (neboť před válkou za agrárního poslance a ministra národní obrany a statkáře
Machníka byl preferován nábor do Vojenských akademií především ze zemědělských škol) Přítomnost
anglických parašutistů v Kožlanech během války nezávisle potvrzuje i kožlanský hajný Josef Řenč, že parašutisté byli údajně nějaký čas v chatě pana Štamberka severně nad Vožehákem, která stála v hustém
porostu mladého lesa o které sami kožlanští neměli
ani potuchy. Celý případ se stal doměnkou úzkého
kruhu zasvěcených, že výše jmenovaný jako důstojník
československé armády neunesl odpovědnost za příKožlanský zpravodaj 8/2008
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padné prozrazení kontatků s parašutisty a vykoupil je
raději dobrovolnou smrtí a tím zachránil možnost totální likvidace Kožlan jako Lidic. Toto nebezpečí potvrzuje i to, že již dva dny po atentátu jsou Kožlany
29.5.1942 v noci obsazeny německými vojáky a provedena šťára.
Toto vše jako vzpomínky a malé svědectví našeho
dětství a dospívání z doby válečné, kdy v rámci rodiny, přátel a velké části společnosti byla na venkově
mezi lidmi bezmezná důvěra, kterou jsme i my děti
podvědomě vnímaly a chápaly, kdy většina udání nebyla národnostním pochybením, ale především nedobrými sousedskými vztahy z konkurenčních důvodu,
kterými si mezi sebou vyrovávali účty někteří obchod-

níci a podnikatelé. Vyloučit však nelze ani to, že někdy to byla odplata za aroganci, ponížení a přehlížení
sociálně slabých a nemajetných výše postavenými a
mocnými.
Nelze však nevzpomenout ani to, že se za války na
venkově nechalo zlákat mnoho výrobců a překupníků
potravin vysokými cenami na černém trhu, aby si vylepšili svoje zadlužené a zbankrotované hospodářství,
ale i z prosté touhy po vysokém zisku.
Přes veškeré nebezpečí a hrůzy války dovedli však
lidé na venkově pochopit tehdejší realitu válečných let
a povinnost zajistit přežití svým rodinám, dětem a celému národu.
Bohumil Vondrášek

KULTURA
Cosi o zdánlivých maličkostech kolem nás
Vernisáž fotografií Jiřího Zágnera byla 5.července
2008. Všem přítomným se výstava líbila. Zájemci mají
možnost si fotografie prohlédnout až do konce srpna.
Máte-li zájem vidět ještě jiné jeho fotografie, podívejte se na webové stránky:

www.photoextract.com/cs/foto/uzivatel/4730-jiri-zagner.
Chtěli byste si udělat radost a mít některou
z vystavovaných fotografií? Spojení na pana Zágnera
je :Zagner@volny.cz.
V. Kobyláková

Pomozte s budováním nové expozice v Muzeu Mariánská Týnice
Muzeum a galerie severního Plzeňska převezme nebo odkoupí od občanů pro nově
plánovanou expozici toto vybavení:
- vybavení jakékoliv řemeslnické dílny
- zařízení školy
- zařízení staré hospody včetně výčepního pultu
- zařízení a vybavení domácnosti
Budeme rádi i za jednotlivé části výše uvedených zařízení.
Případné informace na telefonu 373 396 410 - Mgr. Jiří Fák, Jana Dientspierová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna uzavřena od 11.-15.7. a od 1.-17.8.
Knihovny na vesnicích budou otevřeny 18.7. a 22.8. v obvyklou dobu.
H. Tupá
Dění v knihovně dále sledujte na: http://www.knihovna.kozlany.cz

Nejpozději dnem 31.12.2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.2003.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“,
s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Výměna občanských průkazů se strojově čitelnými údaji je bezplatná.
www.kozlany.cz
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NAŠE SPOLKY
Z činnosti Klubu důchodců v Kožlanech
Ve středu 25.června byl uspořádán zájezd: Prachatice, Schwarzenberský kanál, Lenora.
Na Velkém náměstí nás čekala
paní průvodkyně, která nás seznámila s bohatou historií města a
jejími památkami. některé domy
jsou zdobeny sgrafity s biblickými,
loveckými a alegorickými výjevy.
Ve středu náměstí je kamenná
kašna se sochou spravedlnosti.
Město dodnes obepínají středověké
hradby s Píseckou bránou a baštou

Helvít. Po chutném obědě a odpočinku
vedla
naše
cesta
k Schwarzenberskému kanálu.
Myšlenka
spojit
Vltavu
s Dunajem se objevila ve 14.století
za vlády Karla IV. V tehdejší době
narážela tato myšlenka na omezené technické prostředky a znalosti.
Až v 18. století proťal šumavské
pralesy plavební kanál. Původně se
jmenoval
„Krumlovsko-vídeňský“
až později získal jméno po svém
majiteli. Stavby se účastnilo na

1200 mužů, proto trvala jen čtyři
roky. První plavba se uskutečnila r.
1824. Kanál prochází tunelem u
Jeleních vrchů. Poslední plavba palivového dříví se konala v r. 1916.
Třetím místem naší zastávky byla Lenora. Cennou místní památkou je krytý most přes Vltavu. Dříve užívaný k regulaci plavení dřeva
a jeho vytahování z vody pro potřeby sklárny.
R.Fujanová

Zahrádkáři Kožlany
připravují na 20.září 2008 zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ do Litoměřic. Bližší informace budou v příštím
čísle Zpravodaje a na plakátech.

Vavřinecká pouť v Kožlanech
9.-10.srpna 2008
pouťové atrakce, sportovní odpoledne, taneční zábava,
výstava drobného zvířectva
Sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti u Vožehova rybníka – sobota 9.srpna
Program:
12,00 hod. žáci - Kozojedy
13,30 hod. dorost - hokejbalisté Nové Strašecí
15,00 hod. stará garda – stará garda Kralovice
17,00 hod. muži „A“ – Olympie Rakovník
20,00 hod. taneční zábava v sokolovně, hudba Šlapeton
Výstava drobného zvířectva v areálu za restaurací „U radnice“
sobota 9.srpna : 8,00 – 17,00 hod.
neděle 10.srpna : 8,00 – 12,00 hod.

SPORT
1.ročník turnaje o putovní pohár Mini G Jamky Kožlany
V sobotu 19.7. jsme s napětím
čekali, jaké nás překvapí počasí.
Konal
se
náš
,,1.“
turnaj
v minigolfu. Loňský ,,0“ turnaj byl
pro nás testovací a déšť nás nemile zaskočil. Někoho méně, někoho
více. Letos to vyšlo. Po páteční
přípravě hřiště, jsme v sobotu
upravili zázemí pro občerstvení,
které nám zajistil pan Stanislav
Braný.
Do prezentace, která končila ve
13 hod., se sešlo 32 hráčů.
Hru odstartoval ředitel turnaje p.
Miroslav Vlk, spolu s hlavním zapisovatelem Ing. Jiřím Topinkou a
rozhodčím Jiřím Krepsem. Naše
pozvání také přijal Jan Prokop
s manželkou Libuší, organizátor
www.kozlany.cz

,,Olivia cupu“,
který se konal
v červnu 2008.
Po odehrání dvou základních kol,
se 16 hráčů kvalifikovalo do boje o
finálovou osmičku, ostatní hráli do
umístění o celkové pořadí. Po dramatickém finále a urputném boji
loňského vítěze „0“ ročníku Petra
Feixe, zvítězil zaslouženě Tomáš
Feix. Petr obsadil druhou pozici a
třetí příčku vybojovala Táňa Krepsová, která zároveň zahrála nejlepší výsledek celého turnaje (13
úderů
v jednom
kole)
spolu
s Hankou Feixovou. Bramborovou
a tudíš 4. příčku obsadil náš horký
favorit na vítězství celého turnaje,
Aleš Vlk. V juniorské kategorii zvítězila Karolína Šnajdrová, 2. místo

obsadil Jan Vlk a na 3. místě se
umístil Jiří Slabý ml.
Ceny obdrželi všichni účastníci
sobotního turnaje, včetně nejmladší účastnice Lei Hrdličkové a nejvyzrálejší hráčky, paní Zdeňky Kotěšovcové.
Děkujeme MÚ Kožlany, ZŠ Kožlany, dále děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné
ceny pro účastníky turnaje.
Fota z turnaje a další informace o
dění v klubu na:
www.minigjamkykozlany.estranky.cz

kafe
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součet

pořadí

3.kolo

součet

pořadí

4.kolo

součet

pořadí

Feix Tomáš
Feix Petr
Krepsová Táňa
Vlk Aleš
Feixová Hana
Šnajdr Karel
Hruška Petr
Šnajdrová Karolína
Votýpka Vojtěch
Štrunc Ladislav
Kreps Jiří
Berbr Vlastimil
Drda František
Kounovský Josef
Kounovský Martin
Pekárek Václav
Hora Václav
Šnajdrová Alena
Vlk Jan
Kotěšovcová Jitka
Kozler Ondřej
Kotěšovec František
Miškei Petr
Slabý Jiří st.
Kotěšovec Jan
Macák Milan
Kraft Michal
Slabý Jiří ml.
Bulíř Filip
Fiala Pavel
Kotěšovcová Zdeňka
Jedličková Lea

2.kolo

Jméno

1.kolo

Podrobné výsledky a malá fotogalerie z turnaje

15
16
15
15
17
16
15
19
20
15
15
15
16
19
22
17
22
19
20
17
21
21
21
21
26
22
20
22
26
23
21
25

14
16
15
16
16
17
18
16
16
21
17
23
18
19
15
18
19
20
17
19
18
19
21
15
15
18
21
19
24
26
23
30

29
32
30
31
33
33
33
35
36
36
32
38
34
38
37
35
41
39
37
36
39
40
42
36
41
40
41
41
50
49
44
55

1.
5.
2.
3.
8.
7.
6.
11.
13.
15.
4.
19.
9.
18.
16.
10.
25.
20.
17.
12.
21.
22.
28.
14.
27.
23.
24.
26.
31.
30.
29.
32.

14
14
19
15
17
17
17
15
15
15
19
14
18
15
17
19
14
16
18
21
19
19
17
23
19
20
21
21
21
23
30
23

43
46
49
46
50
50
50
50
51
51
51
52
52
53
54
54
55
55
55
57
58
59
59
59
60
60
62
62
71
72
74
78

1.
2.
4.
3.
7.
8.
6.
5.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29
30.
31.
32.

14
14
13
17
13
15
17
17

57
60
62
63
63
65
67
67

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Prázdniny končí …
… basket začíná

.

KRA-KOŽ CUP 2008
Přípravný turnaj mladších dorostenek
29. - 31. 8. 2008
tělocvična ZŠ Kožlany
Skupina „KRA": BK Velké Meziříčí, DBK Kožlany-Kralovice, BK junior Kralupy, BK Prosek 93, Loko K. Vary „A“
Skupina „KOŽ": BC Benešov, BaK Plzeň, Loko K. vary „B“, BK Prosek 92, Sokol Kladno

Proměny...

30. léta 20 stol.

www.kozlany.cz

současnost
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda jste sběrateli turistických známek ?
Anketní otázka pro měsíc srpen:
Budete sledovat dění na Olympijských hrách v
Pekingu?

Na červencovou otázku jste odpovídali takto:

stav hlasování k 5.8.2008 10:30 hod

(Anketa byla spuštěna 5.8.)

(placená inzerce)
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (p. Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 5,- Kč, roční předplatné 60,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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