BŘEZEN 2019

Z RADNICE ...
Zima
Jak už to tak v zimě bývá, napadal nám sníh. Konečně jsme se dočkali. Bohužel všechen sníh za několik dní zmizel. Snad na jaro bude nějaká vláha a prvotní výsadba jarních květin a stromů se vydaří. Našim zaměstnancům TS začíná jarní úklid.
Nejvíc co nás trápí, jsou opět psí výkaly. Bohužel
někteří občané si po svých psích miláčcích neuklízí a
tímto dělají sobě a městu ošklivou vizitku.

Další oprava se konala na kanalizaci, která vede
přes dvůr sběrného místa. Už delší dobu se potrubí
zacpávalo a veškerý odpad z fary vytékal na silnici.
Nikdo bohužel nevěděl, kudy přesně kanalizace vede.
Provedli jsme výkop za váhou a našli jsme místo, kde
se odpad zachytával. Vybudovala se zde šachta a tím
se snad celý problém vyřešil.

Voda a kanalizace
Začátkem měsíce jste někteří z vás zaregistrovali
menší problém s tlakem vody. Po delším prozkoumání
jsme vyhledali závadu.

Dotace

I přesto, že jsme vyřešili jeden problém, stále nás
trápí jedna závada, kterou nemůžeme najít. Prováděli
jsme i noční vypínaní vody, rozdělené na úseky tak,
abychom zjistily, kde máme největší ztráty. Bohužel,
některá šoupata jsou ve špatném stavu a nejdou zavírat, proto jsme si rozdělili město na větší části. Ale i
tak se nám podařilo zjistit, že nejvyšší ztráty jsou
v ulici Větrná. Na přesném určení poruchy budeme
dále pracovat.

V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o tom, že
se připravují žádosti o dotace na akce v tomto roce.
Připravil jsem vám malý přehled:
PSOV PK 2019- Projekty obcí - Chodníky – Průtah Kožlany
Zachování a obnova památek - Oprava oken knihovna
Kožlany
Podpora rozvoje venkova - Figurína hrnčíře
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - Hodyně
škola
Odbor životního prostředí - Kanalizační a vodovodní
řád ul. Kralovická
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 18. 02. 2019
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 24/19 - program 3. zasedání rady města; č. 25/19
- zveřejnění záměru směny části pozemku p.č.
862/96 k.ú. Kožlany za pozemky ve vlastnictví města
p.č. 862/124 o výměře 311 m2 a p.č. 862/125 o výměře 356 m2 vše k.ú. Kožlany a zároveň nedoporučuje zastupitelstvu schválení této směny pozemků; č.
26/19 - termín a program 2. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 27/19 - poskytnutí finančního daru
www.kozlany.cz

ve výši 5.000,- Kč Spolku Gryspek pro obnovu kostela
sv. Petra a Pavla v Kralovicích na jeho činnost v roce
2019; č. 31/19 - rozdělení hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše,
Kožlany za rok 2018; č. 32/19 - odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše Mgr. Jaroslavu Švarcovi za zlepšený hospodářský výsledek; č.
33/19 - účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a
Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany; č. 34/19
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012115/5 Kožlany, PS, p.č.
2889/1, kNN, na pozemcích 3623/86, 3647/10,
3662/31, 3662/32 vše v k.ú. Kožlany se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; č. 35/19 - uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
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s umístěním stavby č. IV-12-0014371 Kožlany, PS,
č.p. 314, kNN, na pozemku p.č. 4344/1 v k.ú. Kožlany
se společností ČEZ Distribuce, a.s..

zápisem žadatele o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou do seznamu zájemců s tím, že v současné době není volný žádný byt.

Rada neschvaluje:
č. 29/19 - poskytnutí finančního příspěvku pro Hospic
svatého Lazara, z.s. z důvodu nedostatku finančních
prostředků v rozpočtu města.

Rada nesouhlasí:
č. 37/19 - s výstavbou veřejného osvětlení na pozemku p.č. 4207/19 k.ú. Kožlany z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2019.

Rada souhlasí:
č. 28/19 - s navrhovanou výstavbou rodinného domu,
oplocení a zpevněných ploch na pozemku p.č.
3662/47, 3656/6 v k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě
připomínek; č. 36/19 - s úpravou městské cesty na
pozemku p.č. 4207/19 k.ú. Kožlany za předpokladu,
že cestu upraví žadatel na své náklady; č. 38/19 - se

Rada doporučuje:
č. 30/19 - zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve
výši 130 000,- Kč z rozpočtu města Tělovýchovné
jednotě Kožlany, IČ 14703335 na činnost v roce
2019.

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve středu 13. 3. 2019
v 18:00 hodin
se koná
2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Financování odpadového hospodářství města Kožlany
3) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
4) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce 2018
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
-smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019,
-smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění činnosti sportovní organizace v roce 2019,
-smlouva o dílo na zhotovení vjezdů v ulici Polní, Luční, Větrná,
-prodej pozemku p.č. 1890 v k.ú. Dřevec,
-prodej pozemků p.č. 3993/7, p.č. 4294/9 vše v k.ú. Kožlany.
6) Změna rozpočtu na rok 2019 - 2. rozpočtové opatření
7) Peněžitá plnění v souvislosti s výkonem funkce zastupitele
8) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
9) Zpráva starosty města
10)Diskuse

Informace pro občany
Popelnice bez známky pro rok 2019
budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 28. března
2019. Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí
vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo teplý
popel a také popelnice, kde jsou vysypány komodity,
které do směsného odpadu nepatří a jsou určeny do
tříděného odpadu /tedy plastové lahve, papír apod./.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním
roce budeme informovat na našich webových stránkách a ve vývěskách.

Změna jízdních řádů
Od 3. 3. 2019 dochází k úpravám následujících linek:
440800 Plzeň - Kralovice – Čistá: na lince dochází
k úpravám jízdních dob z důvodu eliminace zpoždění
460800 Kralovice - Plzeň: na základě vyhodnocení
provozu dochází k úpravě spojů 67 a 17 do stavu před
prosincovou změnou jízdních řádů. Spoj 45 pojede z
Kralovic místo v 15:50 v 15:45, spoj 47 (v 16:00 z
Kralovic) pojede mimo obec Třemošná. Vzniká nový
spoj z Třemošné v 16:40 do Plzně. Změny jsou
zejména z turnusových důvodů dopravce.
Nové jízdní řády uvedených linek dále ve zpravodaji.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zima nás ještě naposledy sevřela, ale při pohledu do kalendáře už
se neodvratně blíží jaro. Bohužel
mrazy v průběhu února nebyly tak
stabilní, a tak se nám letos zalednit hřiště opět nepodařilo. Jakmile
únorové slunce rozpálí povrch
umělého hřiště, led rychle odtává.
Snad příští rok. Než nastíním, co
nás čeká, ohlédnu se ještě do minulosti.
V pololetí jsme rozdali dětem
výpisy z vysvědčení. To za obě pololetí dostanou tradičně až na konwww.kozlany.cz

ci školního roku. Předcházíme tím
tomu, aby na někdy značně „použitý“ vrácený originál bylo možné
známky za druhý půlrok vůbec dotisknout. Výpisy z vysvědčení se
nevrací.
Sedmého února hostila naše
škola okresní turnaj nejmladších
žáků ve florbale. Klukům se dařilo
a postoupili do krajského kola, které bude v Plzni. Více na jiném místě zpravodaje.
Od 10. února proběhl tradiční
týdenní lyžařský kurz v Telnici. Žá-

ky sedmé třídy ZŠ jsme doplnili o
zájemce,
které
jsme
vybrali
z ostatních tříd, a myslím, že vše
klapalo bez větších problémů. Doplnění
bylo
nutné
jak
z ekonomických důvodů pro žáky,
tak z důvodů kapacity chaty. Výběr
žáků probíhá podle následujících
kritérií: přednost mají žáci starší,
kteří se ještě LVK nezúčastnili, potom starší zájemci ostatní a nakonec i mladší zájemci. Samozřejmě
záleží i na chování žáka. „Zlobiče“
si na hory nikdo brát nebude… KriKožlanský zpravodaj 3 / 2019
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téria příští rok v dostatečném
předstihu zveřejníme na stránkách
ZŠ.
20. února vyjeli žáci čtvrté a páté třídy do Karlových Varů navštívit „Svět záchranářů“. Jakým rizikům se učili předcházet, se dočtete
na jiném místě.
Na konci února jsem také podával již třetí – předposlední monitorovací zprávu projektu OP VVV.
Tento projekt nám umožnil financovat třeba chůvu v MŠ, doučování
žáků a další potřebné pomůcky,
vše za bezmála třičtvrtě miliónu
korun. Představoval bych si, že
peníze použiji na něco opravdu
účelného např. rekonstrukci šaten,
vybudování nové školní družiny,
nákup ICT techniky… bohužel jsou
přísně účelově vázány a nelze

s nimi hradit nic mimo projekt.
Osobně se domnívám, že třetina
evropských peněz do škol ani nedojde. Spolknou je různé agentury,
neziskovky, předražené vzdělávání, zbytečné náklady na administraci, reklama v televizi… Je to
škoda. Přes to už chystáme podání
žádosti na další období. Jinou cestou peníze do školy nedostaneme a
snažíme se v plné míře využít každou možnost.
Jarní prázdniny jsou za námi a
na děti čeká nejtěžší období roku.
Do školy také přibylo pět nových
dětí bulharské národnosti, které
nám „zpestřují výuku“. Je složité
se jim věnovat na úkor zbytku třídy, ale děláme, co umíme. Často
máme s těmito dětmi pouze hodně
starostí a papírování a za několik

měsíců nám odcházejí neznámo
kam. Z více než dvaceti cizinců u
nás byla nejdéle dívenka necelý
rok a půl. Průměrná délka docházky se ale pohybuje kolem čtyř měsíců. Potom odcházejí s rodiči za
lepší prací… Nám zbydou starosti
s ukončením docházky a často
ubydou pomůcky, které jsme jim
půjčili k výuce. Bohužel jsou na to
zatím zákony krátké.
Na úplný závěr dodávám… Sledujte webové stránky školy, komunikujte přímo s námi, sdělujte
nám Vaše postřehy a nápady, řešte s námi problémy a pevně věřím,
že k nám budou všechny děti chodit s radostí.
Mgr. Jaroslav Švarc

4. a 5. třída ve Světě záchranářů
Dne 20. 2. navštívili žáci 4. a 5. třídy Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu
v Karlových Varech. V tomto unikátním areálu byl pro
žáky připraven tříhodinový program Svět rizik, během
kterého jsme zavítali do Nemocnice, Domečku požárů,
Domečku Policie a Rizik v domácnosti. Zde jsme se
postupně setkávali s věrnou simulací rizikových situací
a společně s profesionálními záchranáři, policisty a

hasiči jsme je správně řešili. Někteří žáci si zde svoje
vědomosti ověřili, jiní spoustu zajímavých informací
získali a hlavně jsme si všichni dopoledne užili.
Na závěr nechybělo ani nakupování. Tentokrát však
děti pořídily rozmanité reflexní doplňky. Přestože jsou
programy pro školy dlouho dopředu obsazené, věříme, že se v budoucnu do Světa záchranářů vrátíme.
D. Berbrová

Masopust ve škole
Tradiční masopustní úterý si již od rána mohli užít i
žáci 4. třídy, kteří se po příchodu do školy převlékli do
rozmanitých masek. Během výuky se s touto tradicí
blíže seznámili, poznali význam některých masek, počítali jitrnice i koblihy a těšili se na příchod masek
před školu. Protože k masopustu patří i tanec, zatančili jsme si nejen s maskami před školou, ale také
v hodině tělocviku. Dopoledne nám rychle uteklo a
všichni jsme se těšili na odpolední průvod městem.
D. Berbrová

Malí florbalisté vyhráli okres!
Ve čtvrtek 7.2.2019 naše škola pořádala florbalový
turnaj žáků a žákyň I. stupně. Florbal je v současné
www.kozlany.cz

době velice populární a tak zástupci AŠSK vyhlásili celorepublikovou soutěž i této věkové kategorie.
Kožlanský zpravodaj 3 / 2019
strana - 3 -

Do naší tělocvičny se sjelo osm družstev ze
škol našeho okresu: Kaznějov, Žihle, Horní Bříza, Kralovice, Třemošná, Manětín, Dolní Bělá a Kožlany.
Družstva byla rozlosována do dvou skupin a utkala se
každý s každým. Naše družstvo hrálo ve skupině B a
postupně porazilo Žihli 9:0, Dolní Bělou 2:0 a
s Kralovicemi remízovalo 2:2. To znamenalo, že jsme
skupinu vyhráli a utkali se s druhým ze skupiny A.
Tento zápas se klukům opravdu povedl a Třemošnou
přejeli 7:1. A bylo tu finále opět s Dolní Bělou. Úvod
utkání nám nevyšel a prohrávali jsme 0:2, pak se karta obrátila a vedli jsme 3:2. Soupeř brzy vyrovnal na
3:3 a drama bylo na světě. Vteřinu před vypršením
hrací doby Míša Šot nechytatelnou ranou bekhendem
pod víko si vzal vedení zpět. To bylo radosti a o mne
se pokoušel infarkt – první místo, medaile, pohár a
postup do kraje. Všichni hráči M. Šot, M. Šmirous, D.
Konopásek, V. Babuška (brankář), M. Beneš, J. Blecha, S. Háhnová a J. Švarc podali skvělé výkony, náš
brankář byl asi nejlepší, dva nejlepší střelci Šot – 12 a
Šmirous – 9 branek.
Závěrem bych chtěl všem, kteří turnaj pomáhali organizovat; časomíře, AŠSK za poháry a medaile, roz-

hodčím a zúčastněným školám, moc a moc poděkovat, protože i toto je reklama pro školu a město. A
úplně na konec, držte nám palce v krajském turnaji,
který se hraje 12. dubna v Plzni na Lokomotivě (budu
asi potřebovat pomoc s dopravou, ozvěte se!).

Mgr. Jaroslav Berbr

LVK Telnice 2019

Již od listopadových třídních schůzek se naši sedmáci, ale i ostatní zájemci nemohli dočkat lyžařského
kurzu. Při každé naší společné hodině došlo vždy na
téma „ HORY“. Proti jiným rokům zájemců bylo dost.
Proto se mezi účastníky zájezdu objevilo pět deváťáků, jedenáct sedmáků a čtyři šesťáci. V neděli 10.
února ve čtrnáct hodin jsme naplnili bílý autobus
„Šnajdr“ bagáží, zamávali rodičům a vyjeli směr Telnice v Krušných horách. Cesta ubíhala rychle a všichni
se už nemohli dočkat. Přivítala nás skutečně zimní
Telnice se sedačkovou lanovkou a vleky v provozu a
dostatkem sněhu na sjezdovkách. Jak říkají místní:
„Kožlany si sníh vždy přivezou!“ Vedoucími kurzu byli
učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří
si mnuli ruce. Teploty kolem nuly, sluníčko svítilo a
podmínky pro lyžování byly dobré.
Lyžařský výcvik začal hned v pondělí dopoledne
rozdělením do družstev a po obědě všichni už lyžovali,
někteří na cvičné louce a dva začátečníci jen na Mevě
nad chatou Tereza. V prvním družstvu bylo třináct relativně dobrých lyžařů. Ve druhém byli lyžaři, kteří si
moc nevěřili, nebo úplní začátečníci. Ti museli postupně překonat strach z lyžařské výstroje, ze sněhu,
www.kozlany.cz

z vleku, ze svahu a z pohybu na lyžích. Někteří odolávali snahám instruktorů až do konce našeho pobytu.
Úterý přineslo opět skvělé lyžařské podmínky, teplota lehce pod nulou, sníh krásný, ale sluníčko se neukázalo. Ti nejlepší lyžovali na Macháčkovi, Nové, Bubnu a druhé družstvo na Cvičné. Ve středu se dalo o
všech říci, že jsou lyžaři a poměrně dobře zvládají tajemství sjezdového lyžování. Po obědě jsme jeli
všichni relaxovat do děčínského akvaparku, kde jsme
dali odpočinout unaveným tělům, vydováděli se na
tobogánech, vyhřáli kosti ve vířivkách a pak nám otevřelo své brány ústecké nákupní centrum FORUM. Zde
každý s hodinou a půl volna naložil, jak chtěl: nákupy
oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného zboží.
Od čtvrtka už všichni, až na malé výjimky, bez problémů vládli svými „prkénky“ a ti dobří ladili svůj lyžařský styl a začali dovádět na skokánkách. Večer
jsme skoro všichni fandili Slávii a Viktorce v evropské
fotbalové lize, i sparťan pan učitel Kotěšovec. Páteční
ráno nás čekaly velké závody ve slalomu, kdy každý
prodal to, co se na svazích naučil. Učitelé postavili
trať, zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili
Kožlanský zpravodaj 3 / 2019
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na trať a všichni ji projeli skoro bez pádu. V součtu
časů obou kol zvítězila v dívkách Andělka Slabá a za
hochy Petr Král.

zbývající se věnovali tanci, společenským hrám nebo
proháněli mobily. My učitelé jsme si ani nezatančili.
Nedělní ráno bylo pro některé smutné, jiní se domů
těšili. Nálada v autobuse cestou domů byla neurčitá,
alespoň jedna „pozitivní“ věc tu byla – druhý den se
šlo do školy. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
žákům za perfektní chování, letos „lyžák“ proběhl bez
zranění, bez kázeňských prohřešků a zvláště ti mladší
si to užívali. Ve volném čase jsme sledovali televizní
seriály a fotbal, hráli karty, člobrdo, šachy a další hry
a jak už jsem psal, mnozí proháněli hlavně počítač či
mobily. Přesto se mezi věkově rozdílnými dětmi vytvořila skvělá parta, nebyl problém vidět vedle sebe
deváťáka a šesťáka, zvláště holky držely při sobě:
„Zřejmě dobrý oddíl“. Velké poděkování patří hlavně
majitelům penzionu Vasilovi a Šárce Kušejovým, kteří
se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí.

Sobota připravila opět výborné podmínky pro lyžování, avšak přibylo víkendových lyžařů, ale dalo se to
vydržet. Přesto jsme vesele lyžovali a ti zdatnější
zdolávali překážky ve snowparku. Deset účastníků a
pan učitel Kotěšovec se vydalo po obědě na vycházku
do Adolfova a zbylí neúnavní lyžaři se ještě proháněli
po sjezdovkách.
Poslední večer jsme celý kurs zakončili slavnostním
vyhlášením vítězů slalomu, pořádku na pokojích, celkovým zhodnocením pobytu a udělali karneval. Na něj
nastoupili skoro všichni v maskách, včetně učitelů.
Společenská místnost chaty Tereza se proměnila
v taneční sál, na „parketě“ se objevili Pat a Mat, fotbalisté, volejbalisté, politici, různá zvířata a některé
masky snad nejdou ani pojmenovat. Zábava, pro některé nic moc, ale tančilo se a reprodukovaná hudba,
která nebyla snad ani hudba, rozpálila některé hochy
až doběla. Někteří odešli znechuceně na pokoje a

Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec

Únor ve školce
Krásné zimní dny se spoustou
sněhu si užívaly děti ještě na začátku měsíce února. Tolik sněhu
nám už dlouho nenapadlo.

A tak kopec na zahradě školky našel plné využití. Na nové zahradní
prvky si ovšem děti ještě musí počkat. Moc se těšíme, až nám sluwww.kozlany.cz

níčko trochu vysuší trávník na zahradě a pak budeme moct vyzkoušet vše nové. Poslední úpravy ještě
čekají na dostavbu dětského mlhoviště, kde se budou moct děti
v horkém letním počasí příjemně
osvěžit. Zatím je nainstalovaná
sprcha ve tvaru tří kytiček, zbývá
dodělat prostor kolem, kde bude
umělý povrch.
12. února jsme se s dětmi vypravili na výlet do Plzně. V divadle
Alfa pro nás připravili pohádku
„Otesánek“. Opět velmi kvalitní
zpracování představení, bavili se
malí i velcí. Celou pohádku vydrželi
sledovat i ti nejmenší. Možná funguje tma a zvedání opony. Na
představeních pořádaných ve školce jsou naopak děti vtahovány do
děje, učí se spolupracovat a vytvářet atmosféru představení. Každá
varianta má své kouzlo.

Po jarních prázdninách, kdy byly
děti spojeny jen do dvou tříd, bude
zase ve školce veselo. Děti se připravují na masopust, vyrábějí si
vlastní masky a poznávají lidové
tradice, které se v Kožlanech stále
dodržují. Veselý týden, plný tvoření, zpívání a tance ukončí zimní
období.

Hurá, pak už bude jaro.
Lenka Kozlerová
Kožlanský zpravodaj 3 / 2019
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SPOLKY
Únor ve Dřevci

Filek za dvacet a eso za jedenáct.

V sobotu 9. února se sešli členové Kulturního spolku
Jiřího Radima ze Dřevce z. s. na balkoně kulturního
domu ve Dřevci na své členské schůzi. Nejprve jsme
zhodnotili uplynulý rok a potom diskutovali o plánech
na rok letošní. Po skončení schůze se k nám připojili
také paní Janečková a pan Barbořák, aby zahráli
k tanci, poslechu i zpěvu. Celý večer se vydařil a už se
těšíme na naší další akce.

Hráči prší se utkali v Hedčanech. Téměř každý den
se v hedčanské restauraci hraje prší. Karetní hra se
stala mezi štamgasty natolik oblíbená, že jsme se
rozhodli uspořádat v ní turnaj. Na klání, které se
uskutečnilo v neděli 17. února, dorazilo dvacet hráčů.
Většina z nich byla místních a ze sousedních
Černíkovic.
Jak to bývá zvykem, mezi soutěžícími byla většina
mužů. Ale odvahu utkat se o titul nejlepší hráč našly i
čtyři ženy.
Filky, sedmičky a esa padaly nejdříve ve čtyřech
základních kolech, pak následovalo semifinále. Do
finále se probojovalo po součtu bodů 16 karbaníků. Po
více než třech hodinách si vítězství vybojoval starosta
Černíkovic Miroslav Čihák. Ten si také jako první
vybíral cenu, následovalo dalších 15 hráčů, pro které
jsme připravili další drobnější ceny.
Cenu útěchy získal hráč s nejmenším počtem bodů.
Dostal jak jinak než karty, aby se do příště prší
pořádně naučil.

Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Spolek sochaře Václava Levého – Kožlany
Když jsme zakládali náš spolek, tak jsme si řekli, že
nejdůležitějším bodem naší činnosti bude seznamovat
veřejnost s dílem a životem českého sochaře Václava Levého.
Tento významný sochař žil od dvou do
šestnácti let v Kožlanech. Jsme rádi, že se
můžete s ním seznámit v Městském muzeu v Kožlanech, kde
byla v září 2018 otevřená nová expozice.
V únoru měli členové spolku možnost si povídat o
Levém s paní Tamarou Salcmanovou, která o něm
připravovala pro Čs. rozhlas, stanici Vltava, program
„Hledati, viděti pravého Levého.“ Čím překračuje zakladatel moderního českého sochařství Václav Levý
dobový akademismus? Pořad o hledání, práci a plánech spolku nesoucí jeho jméno.
V pořadu také zajímavě vyprávěl o sochaři Václavu
Levém ředitel Západočeské galerie Roman Musil.
Za Spolek sochaře Václava Levého z. s.
V. Kobyláková

www.kozlany.cz

Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bílá

Kožlanské šikulky
Začínáme plánovat akce, kterých se zúčastníme. Plánujeme,
co budeme s dětmi vyrábět na
jarních dílničkách. Velikonoce se
pomalu blíží, už víte, jaké dekorace nebo kraslice uděláte? My
už nakupujeme výtvarné potřeby.
Několik let jezdíme pomáhat
děvčatům do Kozojed, péct a
zdobit perníky na tradiční včelařský ples, letos pořádali jubilejní 50. ples.
Mějte se hezky a připravte se na jaro, to vám přejí
šikulky z Kožlan.
Kožlanský zpravodaj 3 / 2019
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HISTORIE
Uklouznutí na ledu. Jeden příběh z Kožlan
Dne 4. prosince 1923 se konal v Kožlanech tradiční
výroční předvánoční trh, kterého se zúčastňovala celá
řada prodejců dobytka z okolí městečka. Již několik
dní mrzlo a sněžilo. Na trh se ráno vypravil i pan Josef
V. z nedalekého Hradecka. Vedl s sebou krávu, kterou
– jak doufal – výhodně prodá. Před cestou na tržiště
za radnicí chtěl krávu převážit na obecní váze, která
stávala zhruba na místě dnešní autobusové zastávky
na křižovatce cest Kralovice-Dřevec-Hradecko. Jelikož
bylo před osmou, tak vážný ještě nedorazil a pan V.
se ho vydal hledat. Šel k domku, kde vážný bydlel, ale
spletl si číslo popisné, a tak musel sejít níž ke spodnějšímu stavení. Toho rána byl nový sněhový poprašek, který překryl starší zledovatělou plochu v místě u
plotu, kde se děti předešlý den klouzaly. Pan V. upadl
a zlomil si klíční kost (někde se píše ruku). Můžete
oprávněně namítnout, že takové věci se v zimě stanou a není to tudíž nic, co by stálo za větší pozornost.
Ale to je jen začátek příběhu.
Městečko Kožlany bylo pochopitelně pojištěné pro
podobné případy u První české vzájemné pojišťovny
v Praze. Řádně platilo své závazky, a tak se obrátilo
na pojišťovnu, aby panu V. uhradila utrpěnou újmu na
zdraví. Za čtrnáct dní přijel do Kožlan z Prahy úředník
uvedené pojišťovny, aby v místě celou věc náležitě
vyšetřil a vyslechl pana V. Nato pojišťovna odmítla
uhradit škodu s tím, že „nároky poraněného jsou neodůvodněné a neoprávněné, neboť v tomto případě se
jedná o nešťastnou náhodu a možno říci o neopatrnost pana V.“.
Pan V. se docela namíchl a ve stylu „to se ještě
uvidí“ si vzal advokáta z Plzně. Pojišťovna po jeho zásahu nabídla panu V. 300 Kč s tím, že se nejedná o
odškodnění za úraz, ale o její dobrou vůli, aby se předešlo nákladům na advokáta. To si pan V. také nenechal líbit a obrátil se se stížností na Okresní politickou
správu v Kralovicích. Ta po šetření a řízení dne 30.
července 1924 rozhodla, že pan V. je právu, a městečko Kožlany mu má uhradit bolestné a další náklady. Vedení městečka se však odvolalo na základě
svědeckých výpovědí několika okolobydlících občanů
s tím, že úraz se stal na rozhraní veřejného statku
(plochy, kterou může používat každý) a soukromého
pozemku před čp. 68 „kudy nikdy žádná pěšina nevedla. Byla to jen lidmi užívaná zkratka v letních měsících“. V odvolání města se dále píše: „Jestliže se
mlčky trpí, aby si mládež v létě v těchto místech hrála, nemůže z toho býti vyvozována povinnost obce,
aby …. Posypávala každou vyvýšeninu a každé místo,
kudy cesta ani pěšina nevede. Kdyby každá obec měla
posypávati veškeré svahy neohraničené, a to i také, o

kterých musí býti každému jasné, že pro chůzi
nikterak se nehodí, byla by finančně tak zatížena, že
by břímě to neunesla.“
Rozsudek okresu byl zrušen kvůli tomu, že plocha
mezi čp. 67 a 68 je sice veřejným statkem, nikoli však
cestou, kterou by obec musela udržovat podle zákona.
Na to se opět odvolal pan V., který chtěl svoji spravedlnost. Proces se táhl přes různé instance a výměny
advokátů až do roku 1930, kdy se jím zabývalo samo
ministerstvo vnitra. To potvrdilo předešlé verdikty,
které obec zbavovaly odpovědnosti za vzniklý úraz
pana V. a tím i povinnosti platit panu V. jakoukoli náhradu škody. Pan V. se ale ani tentokráte nedal. Proti
nálezu ministerstva vnitra se odvolal prostřednictvím
pražského advokáta k Nejvyššímu správnímu soudu
v Praze. A jak to dopadlo? Na nejvyšším správním
soudu ležela stížnost asi hodně dlouho a odpověď do
Kožlan již nedošla, přestože pan advokát městečku
psal, že je bude o výsledku šetření neprodleně informovat. Kdo ví, jak to nakonec dopadlo. Pana V. musel
stát plzeňský a posléze pražský advokát skutečně
majlant. Ale selské hlavy se nikdy nedaly.

Nahoře na pohlednici část Kožlan z doby před 1. světovou válkou se starou obecní váhou, kde došlo
k popisované události
A co z toho plyne pro nás? Choďme v zimě po
k chůzi určených plochách, neboť i tak je někdy docela problém udržet se na nohách a dojít bez úrazu, byť
město v letošních kalamitních situacích dělalo, co
mohlo. V dnešní době bychom se totiž rozsudku snad
ani nemuseli dožít.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí (z národních a světových dějin) – březen
*1. březen (2005) – Českou republiku zasáhla ničivá
vichřice Emma, která si vyžádala 14 obětí a způsobila
škody za více než 1 miliardu korun
*2. březen (1458) – Jiřík z Kunštátu a Poděbrad byl
zvolen českým králem; (1978) – do kosmu vzlétl
v rámci programu Interkosmos první československý
kosmonaut Vladimír Remek na palubě sovětské lodi
Sojuz 28, let skončil 10. března; Vladimír Remek je
právem nazýván prvním evropským kosmonautem
*8. březen (1348) – Karel IV. založil Nové Město
pražské; (1909) začátek oslav Mezinárodního dne
www.kozlany.cz

žen, který byl vyhlášen na základě boje amerických
dělnic za zkrácení pracovní doby, vyšší mzdy a volební
právo; původně se měl tento svátek slavit vždy na
konci února, v Evropě se poprvé MDŽ slavil ve Vídni
v roce 1911 právě tento den, tj. 8. března; (1943) –
bitva na východní frontě u Sokolova, kde vystoupil
poprvé 1. československý armádní sbor ustanovený
v SSSR, bitva skončila 13. března
*9. březen (1945) – 333 letadel typu B-29 pod vlajkou USA vybombardovalo Tokio; bylo svrženo cca
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1 670 t napalmu a zahynulo více než 100 000 lid; podobně dopadla města Jokahoma, Kóbe a Ósaka
*10. březen (1876) – Graham Bell, skotsko-americký
vědec a vynálezce, uskutečnil svůj první telefonický
hovor (stál u zrodu mikrofonu, telefonu a gramofonu)
*11. březen (1500) – Český sněm přijal Vladislavské
zřízení zemské, de facto první českou ústavu
*12. březen (1938) – proveden anšlus Rakouska (připojení Rakouska k německé Třetí říši), jeden
z Hitlerových kroků, který měl vést k obnovení celoněmecké říše, v níž měla být spojena všechna území
s německým obyvatelstvem (v důsledku toho pak došlo např. k připojení československého pohraničí, Sudet, k Třetí říši)
*14. březen (1939) – rozpad Česko-Slovenska (druhé
republiky) a vyhlášení samostatného slovenského státu
*15. březen (1939) – okupace Čech a Moravy německými vojsky, zánik druhé republiky a následné vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (16. březen)

*19. březen (1729) – Jan Nepomucký prohlášen za
svatého, jeden z nejuctívanějších barokních světců u
nás; v Kožlanech je jeho socha dnes v areálu starého
hřbitova u kostela
*20. březen (1916) – Albert Einstein poprvé publikoval svoji geniální obecnou teorii relativity;
(2019) – ve 22 hod 59 min začíná letošní jaro
*24. březen (1775) – porážka selského vojska císařskou armádou u Chlumce, což znamenalo konec selského povstání v Čechách v tomto roce – odtud rčení
„Dopadli jak sedláci u Chlumce“; (1933) – počátek
německé nacistické Třetí říše; (1948) – se v Čechách
uskutečnilo první pokusné televizní vysílání
*27. březen (1357) – za účasti císaře Karla IV. byl
slavnostně otevřen hrad Karlštejn
*30. březen (1920) – schválena definitivní podoba
nové československé vlajky (za 2. světové války nepoužívané), již po roce 1992 převzala Česká republika
*31. březen (1901) – v Praze v Národním divadle měla svoji premiéru opera Antonína Dvořáka Rusalka
Jitka Vlčková

Vzpomínka na MVDr. Bohumila Vondráška
Dne 11. února 2019 zemřel po krátké nemoci MVDr. Bohumil Vondrášek, kožlanský rodák a patriot. Narodil
se 6. června 1931 v rodině kožlanského rolníka Karla Vondráška v čp. 96 a měl o sedm let mladšího bratra Karla. Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v Kožlanech. Zprvu se učil truhlářem, ale pak od roku 1950 studoval Zemědělsko-technickou školu v Klatovech. Po jejím ukončení absolvoval v Brně na Vysoké škole veterinární. Po studiích se vrátil do rodného kraje a nastoupil v Kralovicích do veterinárního střediska, kde pracoval až do
odchodu na odpočinek, kdy se odstěhoval zpět do rodných Kožlan.
Bohumil Vondrášek měl mnoho zálib: v mládí včelaření a filatelistiku, později rybaření, ale nade všemi zvítězila láska k historii. Největší inspirací se mu staly rodné Kožlany. Od Hedčanů a vzniku Angerbachu za krále Václava II. až po konec 2. světové války postupně zpracovával jednotlivá historická období za pomoci kronik, archivních materiálů, vzpomínek pamětníků i svých vlastních. Věnoval se jednotlivým kožlanským řemeslům a
řemeslníkům (hlavně hrnčířům, kovářům, mlynářům), trhům, kožlanským hostincům, obchodům, legionářům,
emigrantům, významným rodákům i významným osobnostem, které byly s historií městečka spojené. Napsal
desítky a desítky článků, které více jak 15 let pravidelně publikoval v Kožlanském zpravodaji, popř. ve Vlastivědném sborníku vydávaném Muzeem a galerií severního Plzeňska. Články doplňoval historickými fotografiemi.
Prvními čtenářkami a korektorkami byly manželka Olga a dcera Saša, pro tisk je připravovala paní Alena Denková.
Svým vyprávěním velmi často bavil své přátele a známé, kteří mu vždy ochotně naslouchali. V jeho vyprávění
jej občas doplňoval bratranec MUDr. Jiří Vondrášek, který s ním také napsal několik článků do Kožlanského
zpravodaje.
V posledních letech Bohumila Vondráška postupně opouštělo zdraví, až se musel přestěhovat ke své dceři do
Plzně. Občas se vracel zpět, aby zde v jemu milém prostředí pohovořil se svými známými. Bohumil Vondrášek
se zapsal do srdcí mnoha Kožlaňáků (jak obyvatelům města říkal) svým neotřelým humorem, nadhledem a
moudrostí. Všem, co jsme jej měli rádi, bude chybět.
Následujícím článkem Bohumila Vondráška „V kožlanské hospodě Na rathauzu“ připomeneme jeho
dlouholeté publikování historických událostí v našem Kožlanském zpravodaji.

V kožlanské hospodě „Na rathauzu“
Hospoda „Na rathauzu“, jedna
z mála bohulibých obecních zařízení byla v Kožlanech ve své době
velice oblíbená hlavně proto, že
byla součástí radnice. Na svoji
radnici byli kožlanští od nepaměti
hrdi. Radnice s hospodou stávala
ještě v polovině 18. století někde
v místech před obecním domem
zvaným Myšina čp 203. Měla krásnou dvojitou šindelovou střechu
zdobenou věžičkou a pavlačí opatřená. Mužské obyvatelstvo ale nejvíce z těchto krás přitahovala rathauzská šenkovna. Tam bylo vždy
veselo a útulno, a tak tomu bylo i
www.kozlany.cz

jednoho červnového odpoledne Léta Páně 1781.
Bylo vždy velkou vzácností, aby
se v rathauzské hospodě někdy
páni purkmistři a konšelé nesešli.
Někdy se sešel pohromadě i celý
kožlanský magistrát. Pan měšťanostka a primátor Kožlan pan Václav Smrž, všemi velice vážený,
který již po dobu dvaceti let nepřetržitě na rathauzu zasedal se svým
úřadujícím purkmistrem Matoušem
Skalickým. Dále konšelé Martin
Lajpert, hrnčíř Prokop Šubrt, Jan
Růžek, Matěj Šíbl, Tomáš Benda,
Lorenc Vožeh, Antonín Kypta, Ma-

těj Hozlbauer, Adam Peringr a další.
Osobnost
primátora
Václava
Smrže je historicky doložena i náhrobním
kamenem
umístěným
v jihovýchodní části starého zrušeného hřbitova u kostela. Náhrobní
kámen zdobený symboly hrdelního
práva, křížem, provazem a lebkou,
právem, které každý kožlanský
primátor a primus v té době měl.
Datován Léta Páně 1794.
Jinak kožlanští sousedé se zas
tak moc o politiku nestarali. Tu a
tam, když bylo třeba si ale
v Týřovském rybníce zalovili. ŠibeKožlanský zpravodaj 3 / 2019
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nici na kopci měli, ale tak zchátralou, že raději ani žádné hrdelní
soudy nevynášeli. Také ohňů v té
době bylo málo, protože sirky ani
pojišťovny ještě nebyly. Sem tam
kožlanští jen proti šestému Božímu
přikázání zhřešili a dobré pivo si
v rathauzské hospodě rádi vypili.
Dnes se ale v hospodě sešli
všichni z magistrátu, protože na
„vejchozu“ komisi u kantora Lorence Tichého byli. V čele dlouhého
stolu seděl kožlanský kantor Tichý,
usmívaje se a zářiv spokojeností.
Jak by také ne, když na jeho modrém kabátě z poctivého sukna
leskla se mu stříbrná medajle, kterou nedávno obdržel od Jeho Milosti císaře Josefa II. Za své zásluhy v pěstění ovocného stromoví. A
to nebyla věc jen tak ledajaká.
Protože také „vejchoz“, který u
souseda a kantora Václava Tichého
magistrát měl, tak dobře dopadl.
Tichý byl totiž „nařknutey, že gest
on u zahrady swé tu zeď na obecní
grunt postawil“ (Jednalo se o zeď
podél potoka). Ale nestál ten kousek pozemku těch pár sáhů ani za
řeč.
A
protože
to
udělal
z nepovědomosti, doplatil to obci a
byla věc srovnána. Beztak to byla
jen bledá závist a zášť sousedská,
a tak to porovnání přišli všichni
zapít. (Kantor Lorenz – Vavřinec
Tichý bydlel v domě čp 132, starého číslování, který koupil v roce
1767 s půl lánem polí za 260 zlatých od vdovy po mlynáři Doroty
Cachové. Od roku 1820 dům přečíslován na současné číslo 207)
V koutě u zvláštního stolu seděl
starý známý rebelant Josef Rabštejnek, čepici maje sraženou do
týla. Pil na futro a přihýbal si statně z korbele. Měl vztek na celý
svět a nejvíc na ten kožlanský
magistrát. Poslouchal řeči od velkého stolu, občas se ušklíbl a prohodil do fousů nějakou štiplavou
poznámku. Toho si však nikdo nevšímal.

Mezitím soused Matěj Hozlbaur
vyprázdnil korbel a tiše se vytratil,
asi měl naspěch. S ním zmizel i
Adam Peringr, pro kterého přišla
žena, že na mazance vozit hnůj
budou. Měl ženu hádavou, a proto
raději hned odešel.
Ostatní si povídali, smáli se a
korbelíky připíjeli a kantor Lorenc
Tichý zářil radostí. Stále ještě neměl odvahu lejstro, které k medajli
dostal, vybrané společnosti ukázat.
Tak rád by se byl panu primátorovi
a kožlanským konšelům pochlubil.
Ale náhoda tomu dala, že lejstro
nedbale zastrčené do kapsy mu
samo vypadlo. Veselá společnost
na to reagovala, že by i milostné
mohlo být, takže kantor Tichý musel sám na důkaz, že tomu tak není, lejstro přečíst.
Anno 1781 dne 5. January wyssta schwalní Currenda po czelym
Rakowniczkim kragi (tak gak w patentní knize ten den zaznamenaney se vynacházy) že nass Cantor
spolu soused miesteczka Kozlan
Lorenz W. Tichy od Cys. a Král. Milostj Josefa druhého Czísařze obdarowanj dostal Sylberne Medeylle
na krku werzegnie nositi přzi wssechSasech poutích, proczesích
swadbách a wždicky negenom On
nosyti, anobrž y budauczy geho
potomczy, geho dietich dieti nosyti, na prziklad, že gest uposlech
Czys. poruczeni w ladu ležiczym
poly zahradu wystawitj, kterážto
wiecz mnoho w sobie obsahuge
(dowiedit se muže w kragským
aurždie) že cestu má otewřzenau
k czysařskymu dworu (viz Manuál
kozlanský).
Všichni poslouchali s napětím,
někteří ale s trochou arogance až
záští. Ale nedalo se nic dělat. A
aby kantor Tichý dohrál svoji roli
až do konce, furiantsky prohlásil,
že v úmyslu ještě má ke cti a slávě
sv. Ignác v chrámu páně kožlanském oltář způsobiti dáti a k tomu,
že na ouřad 40 zlatých rýnských

složí (zlatý rýnský byla tvrdá měna
tehdejší doby)
Ale zrovna když také pan Václav
Smrž, primus kožlanská, chtěl proslovem vyzdvihnouti práci kantora
Tichýho, vrazily na rathauz dvě
rozvaděné ženy. Apolena, mladá,
kyprá, uplakaná. Kateřina, babka
vysušená, zlých zelenavých očí,
s hubou jako šlajfernou, že Apolena, frajířka je, že po všech mužích
pošilhává a ještě jiné hříchy jí vyčítala. Ale že kouzelnicí Apolenu
nazvala, na to důkazy neměla,
proto páni radní hned odsoudit ji
za to museli. A když poplatky za
výkon úřadu a práva kožlanského
v hotovosti složila, byla hned na to
do arestu na tři dny zavřená (arest
byl hned vedle rathauzu)
Takže rozsudek byl vynesen a
páni si oddychli. Syndikus svraštil
rozmrzelé čelo, rozevřel kožlanský
manuál a na věčnou paměť zapsal:
„Dne 21. Juny Letha téhož stallo
se na raddní sedniczy kožlanskey
mezi manželkou Kateřinou a manželkou Františka Halíka jménem
Apolenou
následovní
srovnání,
totiž:
Poněvadž ona Kateřina Apolenu
jednú kouzelnicí nazvala a to jí
v ničem dokázati nemohla, jest
tehdy přísným (mimo zapravení
Ouřadu a Práva) s třím denní arrestem potrestána byla. Však tuto
se zanechává, kdyby na krátce nebo na dlouze jedna anebo druhá
strana jen to nejmenší sobě vyčítati a tu spozorovanou věcz zase
v klevetu lži uvedla, bez vší
vejmluvy a okolostojičnosti 3 kopy
grošů míšenských (mimo všech jineych outrat) a k tomu třem téhodným arestem potrestána býti
má. Anno et die ut supra - .“
Kateřina tedy zaplatila, v arrestu
poseděla a od oněch dob až do času nynějšího v Kožlanech snad nižádných klepů více nebylo. Amen.
MVDr. Bohumil Vondrášek

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Zimní přestávka utekla jako voda a během tohoto měsíce opět
ožijí všechny fotbalové stadiony.
Březen znamená ostrý start zatím
jen pro dospělé, mládež a stará
garda si musí počkat do dubna, ale

už teď srdečně zveme všechny fanoušky, aby přišli naše hráče podpořit na cestě za co nejlepšími výkony a výsledky.
Zároveň zveme příznivce dobré
zábavy na tradiční kulturní akce

pořádané naším klubem, aktuálně
na letošní „čertovské“ Šibřinky.
Bližší informace naleznete na jiném
místě tohoto čísla a samozřejmě
také na městských vývěskách a na
webových stránkách města.

Program - březen: A-mužstvo:
Příprava:
9. 3. Zavidov B - Kožlany
16. 3. Dobříč - Kožlany
www.kozlany.cz

18:00
15:00

(hř. T. Rakovník)

Mistrovská utkání:
23. 3. Ledce - Kožlany
30. 3. Kožlany - Blatnice

15:00
16:30
Kožlanský zpravodaj 3 / 2019
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16. Kožlanský míčový desetiboj
V sobotu 2. 3. se v místní tělocvičně uskutečnil již
Díky za to jistě patří obsluze kiosku i manželkám,
16. ročník Kožlanského míčového desetiboje. Toho se
které uvařily výbornou polévku, bramboráky a dětem
již tradičně zúčastnilo šestnáct dvojic, které mnoho
sladké palačinky. Také děkujeme všem kamarádům,
hodin sváděly líté boje se soupeři a někdy i vlastní
kteří nám pomohli s organizací a štědrým sponzorům,
vůlí. Nikdo se nezranil a celý den se nesl v pohodové
bez jejichž cen by to nešlo. Šestnáctý ročník je minuatmosféře.
lostí, ať žije ročník sedmnáctý…
VK Kožlany

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

5

2

2

2

5

3

4

3

4

4

34

1.

Berbr Jaroslav – Berbr Ondřej

2

3

7

1

15

2

5

5

3

2

45

2.

Hora Václav – Kozler Ondřej

7

4

5

2

5

9

2

5

7

3

49

3.

Lehner Vladimír – Švamberg Jiří st.

1

7

1

4

11

1

3

1

9

15

53

4.

13

1

4

6

3

13

7

4

11

1

63

5.

Ibl Miroslav – Palšovič Jan

9

9

3

14

3

5

5

2

12

5

67

6.

Kůsa Martin – Kůsa Pavel

4

9

7

9

1

7

1

7

16

13

74

7.

Konopásek Milan – Tupý Zdeněk st.

9

5

5

15

5

9

9

9

1

11

78

8.

Slabý Jiří – Zeman Martin

5

5

13

9

1

9

9

7

15

10

83

9.

Švamberg Jiří ml. – Vališ Robert

7

13

9

11

12

5

13

9

2

8

89

10.

Hurt Ondřej – Hurt Tomáš

3

7

9

6

12

9

9

13

6

16

90

11.

Souček Miroslav – Zíma Michal

9

9

9

15

9

7

13

13

7

6

97

12.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk ml.

13

9

13

4

9

13

13

13

5

7

99

13.

Drda Patrik - Kříž Tomáš

13

13

9

6

14

13

7

9

10

14

108

14.

Správka Jaromír – Správka Lukáš

9

13

13

11

16

4

13

9

13

9

110

15.

Novák Alexandr – Štrunc Ladislav

13

13

13

11

8

13

9

13

14

12

119

16.

Švarc Jaroslav – Týmr Zdeněk

www.kozlany.cz

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

PŘEHLED VÝSLEDKŮ 16. KOŽLANSKÉHO MÍČOVÉHO DESETIBOJE 2019
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Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. 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, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 8. 3. 2019.
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