KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Díky příznivému počasí začaly
práce na výstavbě nového pomníku prezidentu E.Benešovi. Bylo
nutné
udělat
pořádný
betonový
základ,
protože
socha
včetně
podstavce
bude vážit
více
jak
jednu tunu.
Poté
bylo
možné
začít s pokládkou žulové dlažby na
plochu kolem sochy. Tato žula je
rozřezána z obrubníků zbylých po
rekonstrukci
silničního
průtahu
přes Kožlany. Práce budou pokračovat dále podle počasí.
V únoru začala také prořezávka
a kácení nebezpečných stromů
v Kožlanech a ve Dřevci. Místo poražených stromů bude na jaře provedena náhradní výsadba. V parku
u zdravotního střediska to bude

opět převislá vrba, tak jak si to
přeje většina občanů Kožlan.
Začátek roku je obdobím podávání žádostí o různé dotace. Zatím
jsme podali pět žádostí v celkové
hodnotě cca 8,5 mil. Kč. Největší
položkou je žádost o peníze na zateplení a výměnu oken na základní
škole. Dále žádáme o dotace na
rekonstrukci podlahy v tělocvičně,
na orientační systém ve městě, na
opravu oken kaple v Hodyni a na
kanalizaci a vodu ve Sportovní ulici.
Firma Aquatest intenzivně pracuje na projektu obnovy hráze a vyčištění Vožehova rybníka. Tyto
práce jsou nyní konzultovány se
zástupci TJ Kožlany, protože úpravy hráze se dotknou i majetku TJ.
Termín dokončení projektu je březen tohoto roku.
V nejbližší
době
budou
v Kožlanech instalovány informativní tabule na měření rychlosti
aut.
Budou dvě a počítáme
s umístěním v blízkosti základní
školy a před křižovatkou na Dřevec. Výsledným efektem by mělo

být zpomalení a zklidnění dopravy
na průtahu naším městem.
V otázce dopravy řešíme také
místní komunikace. V posledním
případě jsme podle rozhodnutí rady nainstalovali do ulice Jasmínové
značky zákazu vjezdu. Tato ulice
byla
dříve
neprůjezdná
a
v souvislosti s rekonstrukcí průtahu došlo k jejímu dočasnému otevření pro auta. Naší snahou je nechat tuto ulici hlavně pro pěší.
Chodí zde obyvatelé z Výfuku (z
DPS, děti atd.) a křižovatka se Zahradní ulicí není příliš přehledná.
V letošním roce chceme tuto
komunikaci opravit. Někteří občané
reagovali na instalaci značek tím,
že je začali ničit. To je ale projev
vandalství a bezohlednosti a ne
diskuze o tomto problému. Jsme
připraveni jednat a řídit se většinovým názorem veřejnosti.
V dnešním čísle je proto anketa
zaměřená na značení v Jasmínové
ulici.
Mgr. Vladimír Přibyl

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

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtu sbírky 237.900,-Kč (stav k 25.02.2008).
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na MěÚ Kožlany nebo na poště Kožlany), převodním příkazem na
uvedené číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.

Město Kožlany přijme zaměstnance (nejlépe muže) na sezónní práce.
jedná se o práci se sekačkou, křovinořezem, úklid a pod.
Nástup možný po dohodě.
Bližší informace na MÚ Kožlany
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Informace pro občany
Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12.března 2008
od 18,00 hod.
se koná
6.zasedání zastupitelstva MĚSTA
KOŽLANY
zasedání
se
uskuteční
v zasedací místnosti městského
muzea Kožlany.
Z programu vybíráme např.:
změna rozpočtu města na rok
2008-1.rozpočt.opatření
zásady prodeje bytů z majetku
města Kožlany
vyhlášení záměru města prodat
bytové
jednotky
v nájemních domech čp. 366 a
387 v Kožlanech současným
vlastníkům a další

Svoz odpadu
Městský úřad Kožlany upozorňuje
občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz odpadu za letošní
rok, že od 21.3.2008 nebude firma
Becker Bohemia vyvážet popelnice,
které nebudou označeny známkou
pro rok 2008.
Informace z Městské knihovny
Kožlany
Z důvodu čerpání dovolené bude
knihovna ve dnech 3. – 7. března
uzavřena
Knihovny na vesnicích budou v
březnu otevřeny
14. a 28. března v obvyklou dobu.
Zápis dětí do MŠ
Zápis
dětí
pro
školní
rok
2008/2009 proběhne 11. března
2008 v MŠ Kožlany.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Diakonie Broumov a MÚ Kožlany

1. a 4.dubna 2008
od 15:00 – 17:00 hod
Kulturní dům Kožlany
„pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést: letní a
zimní oblečení, lůžkoviny, péřové a
vatové přikrývky a polštáře, domácí potřeby – nádobí bílé i černé a
pod. Dále je možné donést hračky
a školní potřeby, kabelky, tašky,
nepoškozenou obuv (dámskou,
pánskou, dětskou).
Z ekologických důvodů nemůžeme
vzít ledničku a ostatní elektrospotřebiče.
Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc

Našli jsme v poštovní schránce ...
Už jste v novém roce navštívili
knihovnu? Jestli ne, tak to určitě
udělejte. budete si mít z čeho vybírat, Také uvidíte, jak je knihovna
nově zrekonstruovaná a rozšířená.
Velký dík za zařazení nových knih
a úpravu knihovny patří knihovnici
Hance Tupé. A také její rodině.
Všichni ve svém volném čase, o
sobotách, nedělích a i vánočních
svátcích v knihovně pracovali.
Knihy, které v Plzni vybrala, musela v Kožlanech zaevidovat – tzn.
přidělit jim evidenční číslo a zapsat
do počítače. Pak se do knihy musel
nalepit štítek, orazítkovat, znovu
zapsat číslo na obal nalepit značku
spisovatele, otřít a roztřídit do krabic podle abecedy. Když byly roz-

místěny regály, tak se do nich
podle abecedy knihy roztřídily.
Vypsané je to za chvíli, ale bylo
to mnoho desítek odpracovaných
hodin, než přes 4000 knih stálo na
svém místě.
Zdeňka Kotěšovcová, Kožlany
Ráda bych prostřednictvím Kožlanského zpravodaje poděkovala
všestranně aktivní a šikovné paní
Hance Tupé, za perfektní rekonstrukci a rozšíření naší knihovny.
Iva Ševčíková, Kožlany
Vážená redakce zpravodaje!
Ke Kožlanskému zpravodaji mám
jednu připomínku, a to k velikosti
fotografií. Pokud je zveřejňujete,
nemohly by mít větší formát?

Tyto malé, na kterých je více lidí,
tam nemá cenu dávat, protože ani
s lupou se nedá poznat, kdo na
nich je. Např. v únorovém zpravodaji fotka fotbalistů Olympie Kožlany. Ta by podle mne mohla být
mnohem větší.
Mockrát děkuji!
Zdeňka Kotěšovcová, Kožlany
Redakce: Problém fotografií řešíme
při tvorbě každého čísla zpravodaje. Je těžké najít kompromis mezi
informační hodnotou a obrazovým
doplňkem článku. Velice záleží také na rozložení textu na stránce.
Nabízíme všem čtenářům možnost , že jim nahrajeme fotografie
v původním
rozlišení
na
MÚ.

Proměny...
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – III.část
Samozásobitelské dávky u zemědělců- výrobců jsou 16 kg pšenice nebo žita na 4 týdny, kterou si mohou nechat semlít na mlýnské výrobky, které je vázáno na mlecí povolení vydané starostou obce a které musí být po
převzetí mlýnských výrobků do 3 dnů starostovi opět vráceno. Obecní úřady mohou povolit jako přídavek semlít
určité množství pšenice nebo žita navíc na úhradu svačin pro výpomocné pracovníky v době senoseče, sklizně
obilí nebo brambor a to v množství 15 dkg pšenice nebo žita na osobu a den. Propachtovatelé pozemků, kteří
podle pachtovní smlouvy dostávají rovněž žito nebo pšenici jsou rovněž samozásobitelé, ale nepřísluší jim dávka 16 kg na 4 týdny a osobu, ale pouze tolik, kolik přísluší na potravinové lístky. Cena mouky chlebové
160K/100kg, krmné 120K, pšeničné otruby 105K, mouky žitné 190K, krmné 120K. Spotřebitelská cena krupice
pšeničné 3,60/kg. Stanovená cena vajec u výrobce nejvýše 70 haléřů za kus, u překupníka 68 ha/kus, a u obchodníka nejvýše 85 hal/kus.
Je vyhlášen sběr odpadových surovin,
papíru, kostí, ušlechtilých kovů, železa, litiny, hadrů, kůží a gumového odpadu.
Sběr léčivých rostlin a kaštanů. Výkon
myslivosti může vykonávat každý, kdo
vlastní nejméně 115 ha souvislých pozemků. Je protěžovaná soukromá výstavba
domků pro zemědělské dělníky a bytů pro
ně a Protektorát uvolňuje na jejich výstavbu finanční prostředky, které však
nejsou patřičně využívány. Přičemž ceny
stavebních pozemků se určují podle cen z
20.června 1939 a jejich zvyšování se přísně trestá. Je zavedena na celém území Čech a Moravy přepychová daň, která se musí podávat zvlášť. V roce
1940 věnuje Občanská záložna v Kožlanech 11 000K na novou kanalizaci města. Kroužek rodáků a přátel města
Kožlan v Praze dělá sbírku na úpravu pozemků břehů a prostor u Vožehova rybníka, včetně postavení šaten a
stavení firma Matějka z Kralovic provádí zaměřování.
V témže roce 15.května 1940 umírá ve věku 72 let kožlanský farář a arcibiskupský notář Gabrie Jarma, po 34
letech služby boží v kostele sv. Vavřince jako poslední hospodář na pozemcích fary. Gabriel Jarma byl nejen
dobrým farářem, ale i hospodářem a sedlákem, proto ho lidé měli rády i když nevěřili. V červnu však překvapivě umírá ve věku 56 let i před nedávnem zvolený kožlanský starosta Jan Šubrt, za kterého volí jednohlasně zastupitelstvo dosavadního náměstka hrnčíře Arnošta Rabštejnka majitele továry ARA, náměstkem volí pracovníka
ČSD Václava Ipolta a radním malorolníka Josefa Mudru. Po dlouhé době jsou sehrány ochotnickým odborem Sokola dvě hry a to Jiráskova Kolébka v režii manželky MUDr. Syrového a opereta Slovácká princezna v režii učitele Josefa Kohouta. V červnu 1940 je zapálena bleskem stodola rolníka Gustava Vožena čp 180, která úplně
shořela. Sportovní klub Olympia Kožlany sehrává 21.7.1940 v Kožlanech zápas s LTC Praha s výsledkem 7:4
pro LTC a o pouti v srpnu sehrává S.K.Olympie Kožlany zápas s bývalými česko-slovenskými internacionály
(Janda, Meduna Šoltys, Madelon, Striegl, Tožička, Dobiáš a další) V Kralovicích začala spolkem Jednota pro záchranu Mariánské Týnice oprava Týnice. Dále je v Kralovicích otevřena hudební škola jako pobočka Hudební
školy v Rakovníce.
V Kaznějově vzniká první Automobilová pohotovostní zdravotní služba za úplatu 2K za kilometr. V Kralovicích
je při Okresním úřadu založena organizace Český svaz pro spolupráci s Němci (ČSSN) za předsednictví okresního hejtmana. Z tohoto členství byli později podezřelí někteří státní zaměstnanci a učitelé, ale po válce nebylo
nikomu nic prokázáno, protože se seznam členů ČSSN po válce ztratil i s hejtmanem a dodnes nebyla tato
otázka objasněna.
V roce 1940 jsou v mincovně v Lysé nad Labem raženy ze zinku první protektorátní kovové peníze hodnot
1K,50,20,10 haléřů. Prvními papírovými penězi jsou československé papírové peníze hodnot 1K a 5K přetištěné
protektorátním razítkem. Nové papírové peníze jsou pak raženy v hodnotách 1K,K5,10K s portrétem árijské
dívky a 20K s portrétem árijského chlapce,50K s hlavou ženy od M.Švabinského 100K s obrazem Hradčan,500K
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s portrétem Petra Brandla, 1000K s portrétem Petra Parléře a 5000K s portrétem Herzog Wenzlem – Svatým
Václavem.
Je zpřísněn polní pych a polní hlídač „malý mysliveček“ Vinca Stránský zanechává na některých pozemcích
zvláště luskovin (hrachu) papírky na zapíchnutých prutech varovného znění „Ty ….. já jsem tě dobře viděl“ které jsme my kluci s oblibou vyhledávali, abychom se procvičovali v jadrném jazyce českém. Bylo to také jedno z
mála upozornění, které bylo tolerováno jako jednojazyčné. Většina udání nebo upozornění za války budilo dojem, že nebylo důvodem národnostního pochybení, ale důvodem majetkových rozdílů lidí spojených někdy s
osobní organizací, sousedské nesnášenlivosti a konkurencí mezi živnostníky. Proto i hospodářská kontrola okresu Kralovice žádá, aby jí byly oznamovány jen případy skutečných přestupků a varuje každého, kdo by si chtěl
vyřizovat neoprávněným udáním své osobní účty s tím, že na anonymní oznámení nebude brán zřetel.
Je stále kladen důraz na poslání obecních úřadů v oblasti sociální péče, která je velmi rozsáhlá a odpovědná,
zvláště v péči o dítě, dorost, rodinu a staré nemocné lidi. Obec je zodpovědná za děti v mateřských školkách a
výuku v obecných, měšťanských, středních a odborných školách. Je povina sociálně slabším rodinám zajišťovat
levné hygienické bydlení a živitelům rodin zaměstnání. Obcím je nabízena podpora na výstavbu bytů pro chudé
lidi s danými parametry. V Kožlanech je založena odbočka organizace Ochrany matek a dětí vedená místním
obvodním lékařem MUDr. Syrovým, který
bezplatně provádí 1x měsíčně preventivní
prohlídku všech dětí a organizace má již
100 členů. Je propagován chov drobného
zvířectva a králíků pro vylepšení našich
domácností potravinami a v Kralovicích na
Střelnici je pořádána 5.-7. července 1940
první výstava králíků, slepic, kachen,krůt a
drůbeže. V oblasti sociální pak podle nové
vyhlášky ministra sociální a zdravotní správy ukládá onemocní-li čeledín nebo služka
u zaměstnavatele u něhož alespoň půl roku pracuje, je zaměstnavatel povinen jim platit poloviční plat a poskytnout jim zaopatření po dobu 1 měsíce.
V roce 1941 odměňuje Ministerstvo zemědělství staré selské rody „Uznáním za věrnost k půdě“ (350 let rodu
Žákovců na gruntě ve Dřevci a další). Je vyhlášena kontingace přídělů dřeva, železa, cihel a kamene na stavby.
Zavádí se prodej plášťů na kola na poukazy „P“, které vydává každý obecní úřad. Dne 1.6.1941 přebírá v Kožlanech lékařskou praxi po odcházejícím lékaři MUDr Karlu Syrovém nový mladý lékař MUDr Věkoslav Pánek.
Dne 6. března 1941 v pravé poledne odchází dobrovolnou smrtí mladý, svobodný 33letý syn kožlanského sedláka, absolvent Vyšší rolnické školy v Plzni a československý důstojník v záloze. Zvolil smrt, aniž by zanechal
nejmenší důvod svého činu. Byl to hezký mladý muž, kterému jsem často chodíval jako kluk na zapřenou pro
čokoládové ledové kaštany do cukrárny k Ulmanům (neboť v té době nebylo ještě na venkově vhodné utrácet
peníze za takové nezbytnosti)
Na okresních výborech Národního souručenství jsou jmenováni zmocněnci pro otázky odborové, ale i pro ty,
kteří nejsou v odborech organizováni. Zmocněnci pro zemědělství a věci sociální a zvýšení úrovně bydlení podle
vzoru v Říši. Od 25.6. 1941 se zavádí Pracovní knížky (Arbeitsbuch) pro všechny zaměstnance, dělníky, učně a
obchodníky. Povinnost mít pracovní knížku mají všichni ze školy propuštění syni a dcery zemědělců, kteří pomáhají rodičům. Vyjmuti z toho jsou pouze rodiče a manželky zemědělců. Hlásit se musí všichni dělníci a soukromí zaměstnanci, kteří nejsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru u pracovního úřadu v obvodu ve kterém hlášená osoba bydlí.
Provádí se sbírka nepotřebného železa a barevných kovů včetně mosazných knoflíků ze zábradlí a výměna
československých drobných kovových mincí z niklu a mědi hodnot 5,10,20,25,50 haléřů a 1 korunových a
5korunových mincí a sbírka na Německý červený kříž. Zavádí se povinná dodávka sádla z domácích porážek. Z
prasete 100 kg ž.v. 4 kg škvařeného sádla, ze 120kg ž.v. 6,5 kg ze 140kg ž.v.8kg, ze 160kg ž.v. 10 kg, z
200kg ž.v.15 kg a nad 200 kg ž.v. 17,5 kg škvařeného sádla. Pro domácí porážky prasat se vyhlašují v obcích
určité dni jako porážkové pro zvěrolékaře a prohližitele. Prasata, která jsou určena na domácí porážku zemědělců – samozásobitelů však nejsou pojati do kontingentu a musí být vykrmeni navíc mimo kontingent. A od 28.
září 1941 se ujímá vlády v Protektorátě Čechy a Morava jako zastupující řížský protektor SS Obergrueppenfurer
a generál policie Reinhard Heydrich.
Bohumil Vondrášek
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Naše mateřská se snaží dětem
nabízet co nejbohatší program, do
něhož patří výlety, divadelní před-

stavení, zájmové kroužky, ale i
různé oslavy svátečních a významných dní.

Mezi takové patří i příprava na zápis do 1. třídy – návštěva na hodině prvňáčků a samotný zápis do
školy. Děti tento den braly velice
vážně a nemohly se dočkat až
v doprovodu rodičů ukáží paní učitelce ve škole jak jsou šikovné.
V únoru slavíme tradičně masopust. Děti se po příchodu do mateřské školy převlékly za klauny,
pohádkové bytosti, zvířátka, ale
také za novodobé Spidermany a
roztancovaly celou školičku.Veselé
dopoledne se spoustou soutěží a
tance při kterém děti očekávaly
návštěvu maškar se vydařilo. Naši
malí hrdinové sledovali maškary
pouze
za
oknem,
ovšem

v odpoledním průvodu už beze
strachu sledovaly dění kolem sebe.

Připomínáme: zápis dětí do MŠ
pro školní rok 2008/2009 je dne
11.3.2008. od 14.00-16.00 hod.
Lenka Kozlerová

KULTURA
Hasiko na cestách...
Divadelní soubor Hasiko Kožlany
vyjel na cesty. Dne 26.ledna navštívil a hrál v Jesenici u Rakovníka. Komedie V.Kobylákové „Sbohem Chicago, New York je New
York“ se divákům opravdu líbila a
ocenila ji potleskem. Diváci se bavili a herci s nadšením hráli. MěÚ
Jesenice vytvořil pro účinkující příjemné zázemí a pohostil je třeba
výborným domácím štrúdlem.
Cesta po jihozápadní Číně...
Kulturní komise v Kožlanech pořádala 9.února 2008 v Městském
muzeu besedu „Cesta po jihozápadní Číně“. O svých dvou cestách
poutavě vyprávěl pan Vladimír
Teplý. Promítl své dva filmy, které
natočil a podrobně popsal život
obyčejných lidí, kteří žijí v této oblasti. Poukázal na špatné zacházení
s přírodou. Lidé se zde živí převáž-

Druhý den herci hráli kulturním
domě v Korytech. Bylo to pravděpodobně poslední představení této
hry a ochotníci si je užívali.Přesto,
že někteří předchozí večer navštívili myslivecký ples, hráli všichni
výborně a divákům se moc líbili.
Divadelní představení bylo poprvé
osvíceno novými reflektory, které
mohl soubor koupit díky divákům,

kteří jistě rádi navštěvují jejich vystoupení.
Soubor také děkuje za pomoc a
vyřízení objednávky nových reflektorů, pánům Neumannovi a Prusíkovi, kteří také poskytují zázemí
divadelnímu souboru.
Za Hasiko Kožlany, V.Kobyláková

ně zemědělstvím a sbíráním kaučuku na kaučukových plantážích.
Plantáže vznikají na místech, kde
býval prales, který je vymýcen
.Také ukázal, v jakých podmínkách
žijí lidé na venkově a ve městech.
Jak se v Číně rychle staví a jak se
Čína připravuje na olympiádu.
Posluchačům se beseda líbila a
vyptávali se ornitologa na jeho po-

city z cesty. Paní Mgr. Přibylová
domluvila s panem Teplým jeho
návštěvu ZŠ. Za kulturní komisi
bych
chtěla
poděkovat
panu
J.Švambergovi, panu J. Krepsovi,
paní Mgr. Přibylové , panu L. Prusíkovi a paní M. Matějovské za
pomoc při organizaci této besedy.
Za kulturní komisi V.Kobyláková

Velikonoční výstava
Letošní svátky jara bychom chtěvhodit do krabice. Po velikonocích
Takže, milé dámy, děti, ale i pály oslavit Velikonoční výstavou,
kulturní komise vyhodnotí výslednové, těšíme se na Vás 13.března,
kterou
tradičně
pořádáme
ky. Ten exponát, který bude mít
kdy od 14,30 hodin do 17,00 hov Městském muzeu v Kožlanech.
nejvíce bodů, ten vyhraje. Vlastně
din budeme vybírat exponáty
Milé dámy, těšíme se na Vaše výjeho autor, nebo autorka. Nápadů,
s velikonoční tématikou. Zahájení
tvory s tématikou velikonoc a
jak ozdobit kraslici, je jistě hodně.
výstavy bude v sobotu 15.března
hlavně uvítáme, když se zúčastníte
Může se zúčastnit celá rodina. Ať
ve 14,00 hodin.
soutěže O nejhezčí velikonoční
už to je tradiční technika, nebo
Termín výstavy bude
kraslici. Soutěž bude anonymní,
úplně nová, neokoukaná, tím lé15.březen až 1.duben 2008.
jednotlivé exponáty budou očíslope.Tato tradice určitě u nás nevyVstupné je zase dobrovolné
vány. Návštěvníci výstavy, mohou
mře.
napsat číslo kraslice na papír a ten
kulturní komise
.
JEDNOTA Rakovník SD obchodní dům Kožlany
přijímá od 5.března 2008 objednávky na Velikonoce:
veky, mazance, beránky
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NAŠE SPOLKY
Od Vény Kožlánka
21.února si Véna Kožlánek zašel do sokolovny. Né na
pivo, jak je jeho zvykem, ale podívat se do nově zrekonstruovaného sálu . Tam na place se sešli lidé, kteří
se podílejí na programu letošních šibřinek.

Vyzpovídal nejdříve paní Drahomíru Kourovou, která
je hlavním motorem, jako každým rokem, programu
šibřinek. Spolu s ní se na programu podílí paní Věra
Cepková a paní Ivona Konopásková. Letošní šibřinky
budou na téma „Televarieté“. Televarieté, toto téma
nikdy nezklame. Diváci rádi vzpomínají na Vladimíra
Dvořáka a jeho partnerku Jiřinu Bohdalovou.
Véna Kožlánek si povídal s dámami a najednou zjistil,
že se jeviště a sál zaplňuje mladými lidmi, kteří svými
nápady ochotně přispívají k zábavě.
Divák, který se přijde pobavit na ŠIBŘINKY, pořádané TJ Kožlany,se určitě pobaví. Může se těšit na vystoupení artistů, kouzelníka, zpěváků, baletu České

televize a také na humorné scénky známých kožlanských herců.
Pořadem budou provázet jako vždy Vladimír Dvořák(
Aleš Vlk, který píše průvodní slovo) a Jiřinka Bohdalová(Věra Cepková). Kožlanské šibřinky jsou 22.března
2008.
Tato kulturní akce v březnu určitě lidi potěší a pobaví. Je to dobře, že se mladí lidé podílí na společné zábavě.

Véna dopsal svůj článek do Kožlanského zpravodaje
a zatrhnul si další datumy v kalendáři na březen.
Tak lidičky nezapomeňte:
15.3. 2008 Velikonoční výstava
22.3. 2008 Šibřinky
27.3. 2008 Městská knihovna
Zdraví Véna Kožlánek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z důvodu
čerpání
dovolené bude
knihovna ve
dnech 3.–7.3.
uzavřena.
Knihovny na
vesnicích
budou v

4.3. 17:00
4.3. 19:30
11.3. 14:00
11.3. 17:00
11.3. 19:30
15.3. 14:00
16.3. 10:00
18.3. 17:00
19:30
19.3. 18:00
21.3. 21:00
22.3. 20:00
25.3. 17:00
19:30
27.3. 17:00
29.3.

březnu otevřeny v obvyklou
14. a 28.března v obvyklou dobu.
Nově nás také najdete na
www.knihovna.kozlany.cz
O rekonstrukci Městské knihovny
jste na
stránkách Kožlanského

zpravodaje už četli dost, proto si
Vás dovoluji pozvat
na slavnostní znovuotevření
knihovny, které se uskuteční
ve čtvrtek 27.3.2008
v 17,OO hodin.
Pro nové čtenáře připraveno
překvapení.
H. Tupá

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
Říše hraček
kino Kralovice
Chyťte doktora
kino Kralovice
Zápis do MŠ Kožlany
MŠ Kožlany
Asterix a olampijské hry
kino Kralovice
Beowulf
kino Kralovice
Vernisáž Velikonoční výstavy
Muzeum Kožlany
ml.mini: semifinále OP: DBK K-K – Sokol Toužim
tělocvična ZŠ Kožlany
Zlatý kompas
kino Kralovice
Zlatý kompas
kino Kralovice
XII. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev tělocvična ZŠ Kožlany
Tři sestry – rocková kapela
LD Kralovice
Šibřinky
Sokolovna Kožlany
Alvin a Chipmunkové
kino Kralovice
Na vlastní nebezpečí
kino Kralovice
Slavnostní znovuotevření knihovny Kožlany
knihovna Kožlany
st.žky: DBK K-K – BK Velké Meziříčí
tělocvična ZŠ Kožlany

město Kožlany
DBK K-K

TJ Olympie

DBK K-K
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Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnice
Milí čtenáři, rádi bychom Vás od
března informovali o akcích, které
muzeum vždy v daném měsíci pořádá. Také byste se měli dozvědět
o tom, na čem se v muzeu pracuje a o tom co třeba dlouhodobě
připravujeme. V době předvelikonoční se uskuteční ve spolupráci
s domem dětí Radovánek tvůrčí
dílna zaměřená na různé techniky
zdobení kraslic a ukázka pletení
pomlázek. Tato akce proběhne 15.
března od 14 hodin v domě dětí
v Kralovicích. Je určena dospělým,
cena dle spotřebovaného materiálu. 13. března od 16 hodin proběhne v muzeu postní kající pobožnost. Dále bychom Vás chtěli pozvat na koncert, který je pořádán
společně s Kruhem přátel hudby
při ZUŠ Kralovice. Ve středu 19.
března v 19. 30 vystoupí Jiří Porubiak hrající na basklarinet a Lukáš

Michel na klavír. Dále Vás zveme
na vernisáž letošní první výstavy
v Mariánské Týnici, která bude 26.
března v 17 hodin. Uvidíte průřez
tvorbou grafika Petra Jindry a sochy Luďka Míška. Zahájení muzejní
sezony je plánováno na 29. března
od 14 hodin, na nádvoří muzea,
kde bude předveden starý zvyk
vynášení zimy a vítání jara ve spolupráci
s domem
dětí
v Kralovicích. Uvnitř muzea potom
návštěvníci uvidí a uslyší o tom jak
se dělaly šindele, pekl chleba, pražila káva, ukázku výroby mandlového těsta, které předvedou žáci
ze středního učiliště v Jesenici a
ukázky tradičních textilních technik. Vše bude doprovázet osvědčené hudební trio. Stejně jako na
podzim, kdy ve spolupráci s ČSŽ a
Klubem důchodců v Kralovicích bylo zajištěno občerstvení a čistý vý-

těžek ve výši 2212,- Kč byl předán
muzeu, bude o občerstvení postaráno i letos. Děti si budou moci vyrobit něco pro radost a vyzkoušet
si dovednost v tradičním koutku
Radovánku. Zveme Vás všechny a
věříme, že budete s naší nabídkou
spokojeni.
U příležitosti
Mariánské poutě
v Mariánské Týnici, bychom rádi
nainstalovali výstavu svatých obrázků. Zatím jich ale v našich sbírkách mnoho nemáme, a tak si dovolujeme požádat o spolupráci,
buď zapůjčením, nebo darováním.
Dále připravujeme publikaci a výstavu „ Od májů do poutí“, pro níž
bychom uvítali zapůjčení fotografií
ze svátku Božího těla z Kralovic
nebo okolí. Těšíme se na Vaši návštěvu u nás v muzeu.
Jana Dienstpierová

SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – únorové výsledky
uchopili otěže utkání pevně do
Dřevec - Kuchyně Hudček 12:2
svých rukou a v klidu dokráčeli k
(4:0,5:0,3:2)
výraznému vítězství.
Vedoucí mužstvo soutěže si na nás
SESTAVA:
Kotas - Švamberg,
i podruhé za sebou vylámalo zuby,
Heidenreich,
V.Kulhánek,
a to způsobem, který je bude asi
M.Kulhánek - Štefl, Holzman, Kodlouho strašit. Po 3 minutách svítil
vařík - Š.Kulhánek, Hach, Sládek
na tabuli stav 3:0, když první
BRANKY:
Holzman 3, Kovařík,
branku vstřelil J.Šnajdr už v čase
Sládek, V.Kulhánek, Švamberg
0:17! A protože naše útočníky
střelecký apetýt neopustil a ojediDřevec - České dráhy 5:3
nělé šance soupeře spolehlivě
(3:1, 2:1, 0:1)
likvidoval náš brankář, skóre s žeStejně jako v posledních zápasech
leznou
pravidelností
narůstalo.
nám vyšel start a po několika miZdecimovaný „kuchaři“ ve třetí třenutách jsme vedli 3:0. Soupeř
tině rezignovali na bránění, snažili
kousal, ale s koncovkou byl na štíse hrát na brejky, a přestože jim
ru. Šancí na naší straně neubývalo,
tato taktika vynesla dva úspěchy,
ale efektivita už byla horší. V poo drtivém dvouciferném vítězství
slední třetině jsme se už neprosanašich barev nebylo ani na chvilku
dili ani jednou, takže „železničáři“
pochyb.
nakonec i díky dvěma využitým
SESTAVA:
Weiss - Švamberg,
přesilovkám uhráli přijatelný výPrusík, V.Kulhánek, M.Kulhánek sledek.
Šnajdr,
Holzman,
Kovařík
SESTAVA: Weiss - Švamberg, PruŠ.Kulhánek, Štefl, Hach
sík, V.Kulhánek, M.Kulhánek BRANKY:
Holzman 3, Hach 2,
Šnajdr,
Holzman,
Kovařík
Šnajdr
2,
Š.Kulhánek
2,
Š.Kulhánek, Heidenreich, Sládek V.Kulhánek 2, Kovařík
Štefl, Hach
BRANKY: Kovařík 2, Holzman 2,
Dřevec – Mladotice 7:2
Prusík
(3:0, 1:2, 3:0)
Utkání jsme rozhodli už v první
Dřevec - Old Stars 7:2
třetině, kdy jsme nejprve odolali
(0:1, 4:1, 3:0)
úvodnímu náporu soupeře a pak se
V první třetině jsme se s aktivně
postupně dostali do tříbrankového
hrajícím soupeřem trápili, ale povedení. V druhé části jsme polevili,
stupně jsme se důrazem před
nechali mladotické snížit na rozdíl
brankou dostali do vedení a pak
jediné branky, ale pak jsme opět
pohlednými kombinacemi mezi

uvadajícími obránci neúprosně navyšovali skóre, přičemž při řadě
akcí ve snaze o maximální vyšperkování střelci selhali dokonce před
prázdnou brankou. Nakonec jediným, kdo si na průběh utkání stěžoval, byl náš promrzlý brankář ...
SESTAVA: Weiss - Švamberg, Prusík, V.Kulhánek, M.Kulhánek Šnajdr,
Holzman,
Kovařík
Š.Kulhánek, Heidenreich, Hach Štefl
BRANKY: Holzman 2, Kovařík 2,
Štefl 2, Prusík
VOLEDBOUCH: Švamberg

Průběžná tabulka:
1. Kuchyně Hudček 15 - 1 - 2
2. Dřevec
13 - 1 - 5
3. Žebnice
8-2-7
4. Mladotice
8-1-9
5. Průhon
8-0-9
6. Kralovicko
5-4-9
7. České dráhy
6 - 1 -11
8. Old Stars
3 - 2 -14
Další program:
Po 3. 3. Dřevec – Žebnice

31
27
18
17
16
14
13
8

21:00

Jiří Švamberg
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Kožlany vedou žákovskou ligu
Basketbalistky zdolaly tým BCM
Sokolov 86:40 a 106:38 a míří do
play off. Basketbalistky DBK Kožlany/Kralovice dál vládnou pořadí
Českomoravské ligy starších žákyň.

Naposledy severoplzeňský celek
dvakrát zdolal BCM Sokolov. Pokaždé výrazným rozdílem ve
skóre. „Výsledek vypadá na naši
jednoznačnou převahu, ale soupeř
nebyl špatný,“ upozornil trenér
DBK Vladimír Přibyl.
„Zejména

některé naše mladší hráčky měly
možnost získat zkušenosti v kvalitním zápase.“
Jmenovitě Přibyl vyzdvihl i výkon některých svých svěřenkyň:
„Dařilo se Kláře Kulhánkové, kvalitní výkon odvedly i Houšková a
Vršecká.“
Po skončení základní části ligy bude pro první čtyři celky následovat
play off. „To by nám už uniknout
nemělo,“ potvrzuje Přibyl.
Jeho
tým se ještě doma utká s Velkým
Meziříčím, venku s Pardubicemi a
dvakrát se střetne s Nuslemi Praha. „Ve Velkém Meziříčí jsme vyhráli, Nusle nemají zatím výrazně
dobré výsledky a s Pardubicemi
dopadl první vzájemný dvojzápas
sezony hraný u nás 1:1,“ odhaduje
sílu budoucích soupeřů kouč.
Úspěšný byl i kožlanský tým
mladšího minižactva, který v Toužimi vyhrál 54:43 (Hanzlíková 15,
Bláhová 7, Šliková, Maroušková,

Jašková a Buňková po 6) a 38:58
(Hanzlíková 14, Maroušková, Bláhová a Buňková po 8).
Fakta: DBK Becker Kožlany/Kral. –
BCM Sokolov 86:40 (15:5, 41:18,
61:28). Body DBK: Houšková 25,
Vršecká 17/1, Urbanová 12, K.
Kulhánková 11, Čechurová 9/1,
Biháriová 6, Jašková 4, Buňková
2. Fauly: 13:20, 5chyb: 0:2, TH:
19/12:11/3, trojky: 2:1.
DBK Becker Kožlany/Kral. – BCM
Sokolov 106:38 (31:8, 43:19,
72:27). Body DBK: K. Kulhánková
28, Vršecká a Houšková po 22,
Čechurová 10, Biháriová a Jašková
po 8, Urbanová 7, Bláhová 1. Fauly: 18:17, 5 chyb: 0:2, TH:
22/12:18/6.
K. Popel

12. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
středa 19.března 2008 od 18:00 hod.
tělocvična ZŠ Kožlany
K úspěchu pod koši chyběl krůček
Basketbalistky
DBK
Kožlany/Kralovice prohrály v lize o jeden resp. o šest bodů a své průběžné pořadí v lize mladších dorostenek si tak nevylepšily. Přesto
kouč týmu Vladimír Přibyl hráčky
spíše chválil. Jeho svěřenkyně totiž
sehrály naprosto vyrovnané duely.
Slovance Praha B podlehly o jediný
bod, Proseku o bodů šest. „Byli
jsme spokojeni,“ potvrdil trenér.
„Mohli jsme totiž oba zápasy vyhrát.“ Plně se vyplnily předzápasové úvahy o vyrovnanosti ligových
klání.
„V obou zápasech jsme měli se
soupeři téměř shodné všechny statistické ukazatele. Jen se štěstí
přiklonilo na stranu soupeřek, pomohlo jim rovněž větší sebevědomí při střelbě,“ vysvětloval Přibyl.
„A malinko více našich chyb ve
druhém duelu. To ale vyplývá z
nezkušenosti a z toho, co vám

soupeř dovolí. A oba pražské celky
představují určitou kvalitu.“ Slovanka je průběžně třetí, Prosek o
dvě příčky níž.

šími soupeřkami Severoplzeňanek
budou hráčky Ústí nad Labem a
České Lípy. Duely proběhnou na
půdě soupeřů třetí únorový víkend.
Fakta: DBK Becker Kožlany - Kralovice - OK Servis BioPro Basket
Slovanka B 58:59 (10:16, 25:29,
48:51). Body DBK: Šnajdrová
23/4, Hynková 12, Houšková 8, V.
Kulhánková a Jonášová po 4,
Urbanová 3, Trhlíková a K. Kulhánková po 2. Trojky: 4:3, fauly:
23:23, TH: 27/12:27/16.

„Ani hráčky nebraly prohry nějak
tragicky. Cítily, že podaly dobrý
výkon. Také jsme je pochválili,“
dodal Přibyl.
Ve dvanáctičlenné tabulce zůstává tým DBK čtyři kola před koncem základní části desátý. Nejbliž-

DBK Becker Kožlany - Kralovice BK Drapa Prosek 65:71 (12:18,
26:32, 40:54). Body DBK: Šnajdrová 18/1, Houšková 16, Hynková 11, Jonášová 10, Trhlíková 3,
V. Kulhánková 3, Valešová a Urbanová po 2. Trojky:
1:3, fauly:
28:25, TH: 25/16:44/24.
K. Popel

Pozvánka
Javornice se již těší na náš pochod

26. dubna 2008
bližší informace v příštím čísle
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5. ročník míčového desetiboje

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Šnajdr Jiří ml. – Šnajdr Jiří st.

1

7

3

5

3

3

4

2

8

4

40

1.

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

3

2

2

5

9

2

2

1

15

2

43

2.

Klaus Radek – Reiprich Zbyněk

2

4

9

4

12

1

2

5

11

3

54

3.

Kotěšovec František - Šot Michal

9

1

5

3

6

9

7

5

5

5

55

4.

Konopásek Milan – Týmr Zdeněk

5

5

4

7

4

9

5

3

6

7

55

5.

Kulhánek Luboš - Kůsa Pavel

9

3

7

7

9

5

1

9

2

8

60

6.

Kožíšek Zdeněk - Švamberg Jiří

4

7

1

2

14

7

5

9

12

1

62

7.

Šapovalov Tomáš – Urban Tomáš

13

9

9

1

6

13

9

7

7

11

85

8.

Hromada Vladimír – Mráček Josef

7

9

5

9

9

13

9

9

10

6

86

9.

Frána Vlastimil – Lejček Jiří

9

13

9

9

4

5

9

4

16

15

93

10.

Denk Zdeněk – Vlček Jan

5

13

13

12

15

4

7

13

4

10

96

11.

13

5

9

15

1

13

13

7

9

13

98

12.

Macák Milan – Polcar Zdeněk

7

9

13

12

2

7

13

9

14

16

102

13.

Fiala Pavel – Souček Miroslav

9

13

7

9

12

13

9

13

13

9

107

14.

Kabelka Martin - Švec František

13

9

13

12

15

9

13

13

1

11

109

15.

Kožíšek Pavel – Peterka Pavel

13

13

13

15

6

9

13

13

3

14

112

16.

Palšovič Jan - Palšovič Jaroslav

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

V sobotu 16.února 2008 se v Kožlanech v místní tělocvičně ZŠ Dr. E. Beneše uskutečnil již 5.ročník míčového
desetiboje dvojic. Desetiboj je limitován prostředím tělocvičny, a proto soutěží pouze 16 dvojic většinou kožlanských sportovců.
V sobotu před osmou hodinou ráno proběhl slavnostní nástup a zahájení soutěží starostou města Mgr. Vladimírem Přibylem, který se zúčastnil desetiboje jako jeden ze šesti rozhodčích. Pak už na soutěžící čekal volejbal,
fotbal, stolní tenis, hod na koš, hod do obruče, líný tenis, nohejbal, hokejbal, hod medicimbalem na přesnost „petling“ a vrh do dálky.
Hrané disciplíny končí dvojice po dvou prohrách u zbylých čtyř se výsledky obou hráčů sčítají. Tvrdé boje probíhají zvláště v hokejbale, což je asi také divácky nejatraktivnější disciplína. Stále větší vyrovnanost dvojic se
projevila především v líném tenise a nohejbale. Až do poslední disciplíny nebylo o vítězích rozhodnuto. Pořadím
opět zamíchal hod medicimbalem na přesnost a několik nepodařených pokusů ve vrhu do dálky.
V půl deváté večer proběhlo vyhlášení těch nejlepších a předání cen za bezmála 15 tisíc Kč od našich štědrých
sponzorů. Dva LCD monitory si odnesla dvojice nováčků – Jiří Šnajdr a Jiří Šnajdr ( otec a syn ), kteří vyhráli
především vyrovnanými výkony. Na druhém místě byla dvojice Jiří Švarc a Jan Kotěšovec, kterým patřilo vítězství v prvních třech ročnících. Na třetím místě se umístili Radek Klaus a Zbyněk Reiprich. Obhájci loňského vítězství Milan Konopásek a Zdeněk Týmr skončili no dobrém 5. místě pouze bod od třetího místa. Svého nejlepšího výsledku se dočkala dvojice František Kotěšovec a Michal Šot, kteří obsadili 4.místo. Tradiční první cena
z předchozích ročníků, živé prase od R.Babušky, se nechala na již připravované posezení desetibojařů.
A co nového letos vidělo přibližně 187 diváků, kteří navštívili tuto celodenní akci? Mimo několika nových tváří
mezi soutěžícími všechny mile překvapilo „aerobně-taneční“ vystoupení žen a dětí z Kožlan. Děkujeme za krásné zpestření soutěže. Díky patří i perfektně zajištěné obsluze občerstvení, kde jako každý rok probíhá „tajná“
jedenáctá disciplína. Letos nejvíce piv vypila dvojice Peterka Pavel a Kožíšek Pavel, která zdolala – mimo všech
soutěží – ještě 18,8 litru tohoto moku. Na tomto místě nutno podotknout, že se i letos vše obešlo, až na několik odřenin, zcela bez zranění. Nejvíce obvazu na svém těle si odnášel Pavel Fiala.
A co říci závěrem? Kožlanský míčový desetiboj se stal velkou sportovní akcí našeho města, na které se podílí
mnoho lidí, jímž patří náš velký dík. Pátý ročník skončil, už se těšíme co přinese ten šestý.
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Fotogalerie

Boje nad i pod sítí...

NHL čeká ... nebo ne?

...a i vedle sítě, nebo taneční kreace?

„Bedny“ vítězů

Nástup gladiátorů

Roztleskávačky baví o každé přestávce

A za rok budeme všichni lepší !!!
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Na uč ná stezk a
K ož l a ny

2.

Hlavní oltář kostela je novogotický s barokním obrazem sv. Vavřince. Postranní oltáře pocházejí ze zrušeného dominikánského
kláštera v Plzni a jsou na nich obrazy sv. Jana

Kostel na akvarelu z roku 1782

Nejvýznamnější a nejstarší stavbou v Kožlanech je kostel sv. Vavřince. Původně gotický kostel ze 13. století byl upravován v roce
1563 za Týřovských a barokně po požáru
v roce 1769. Je jednolodní stavbou s pětibokým presbytářem, západní věží, sakristií na
jižní a předsíní s barokním štítem na severní
straně. Z gotické stavby je dochován presbytář s žebrovou klenbou o dvou polích. Presbytář i vítězný oblouk je pokryt nástěnnými

Plán kostela z roku 1769

Kostel sv Vavřince na konci 19 století

10. 11.

5. 4.

6.

3.

1.
2.
12.

Kožlany

13.

7.

loviny 19. století ale byla tato část upravena
a z velkých tříd vznikly tři třídy menší. K významným kožlanským učitelům patřil např.
Ignác Ouvalský, Marie Růžková, František
Kučera, Antoník Kopta nebo Bohuslav Pihrt. Tuto školní budovu navštěvoval sochař
Václav Levý a v letech 1890-1896 Eduard Beneš. Pamětní deska na budovu byla osazena
na návrh Okrašlovacího spolku v roce 1937.
Stará škola postupně přestala svým účelům
vyhovovat na počátku 20. století, a tak byla
v letech 1912 – 1913 vystavěla nová škola. Ve
staré škole pak sídlila četnická stanice a byly
zřízeny obecní byty.
V roce 1946 zde bylo zřízeno muzeum. Jeho
první poválečná expozice se soustředila na kožlanská řemesla a významné osobnosti včetně prezidenta Beneše, který je také navštívil
v roce 1947. Tato část muzea byla nakonec

Nepomuckého a sv. Vincenc káže lidu. V kostele jsou náhrobníky Týřovských a v předsíni
kostela náhrobníky farářů Karla Václava Kučery z roku 1801 a Jana Šabaty z roku 1816.
Na zrušeném hřbitově u kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1737,
která byla původně umístěna na náměstí.
Škola v Kožlanech existovala již ve středověku, jako tzv. farní škola. Na počátku 19. století zde stála školní budova o dvou třídách
a bytu učitele, ale pro nevyhovující podmínky se již od roku 1827 jednalo o postavení
školy nové. K realizaci došlo až ve 40. letech
19. století, kdy byla stará budova rozbořena
a postaven nová škola. V přízemí byl byt učitele, jedna třída a malý pokojík, v patře byly
2 velké třídy a kabinet. Ještě během 2. po-

9.

Trasa 6 km

Kostel sv. Vavřince a stará škola
gotickými malbami představujícími proroky,
apoštoly a zemské patrony.

8.

Stará škola a kostel na pohlednici po roce 1935

Návštěva E Beneše v muzeu291

zrušena a v 70. letech 20. století ji nahradila expozice hrnčířství. Před rokem 1990 bylo
muzeum uzavřeno. Expozice zde byla obnovena v roce 1997 a je zde mj. nainstalována
školní třída z počátku 20. století, která připomíná původní účel budovy.

Basket nejenom hrajeme, ale i na něj koukáme
4. února se hrálo 4. kolo českého poháru mužů a na palubovku
Lokomotivy Plzeň přijel hrát ve-

doucí celek Mattoni NBL – ČEZ
Basketbal Nymburk. Využili jsme
příležitosti a místo pondělního tréninku vyrazili na tento zápas. Herně se projevil velice rychle rozdíl
kvality plzeňského družstva a
účastníka play off ULEB CUPU. Zápas se podobal exhibici. Nymburk
hrál krásné akce pro diváky, ale
nepřestal i za vysokého vedení

s agresivní obranu a přímočarým
útokem do koše. Snad si naše
hráčky vezmou z nymburských
příklad. velkým zážitkem pro
všechny byla závěrečná neorganizovaná autogramiáda hráčů Nym-

hrajeme v sobotu 23. února. V nedalekém Liberci se na sobotní večer do Tipsport arény stěhuje proslulý HARLEM GLOBTROTTERS.
Kdo by si nechal tuto návštěvu
ujít? My rozhodně nikoli! A dobře
jsme udělali – basketbalová show
se vším co k tomu patří – individuální
basketbalové
dovednosti,
smeče, přihrávky... a moře legrace. A pojedeme příště zase? – Na
dobrý basket vždycky!!!

burka a ochota se s každým vyfotit. V největším obležení byl slovenský reprezentant Rado Rančík
(což dokumentuje i naše foto).
Aby nebylo kvalitního basketbalu
málo využíváme další příležitost.
Odložené utkání DL v České Lípě

J. Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda využijete rozšíření knižního fondu naší knihovny k její návštěvě?

Na otázku v lednu jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc březen:
Jak chcete nechat otevřenou Jasmínovou ulici
v úseku Pražská - Zahradní pro dopravu?
(Anketa bude spuštěna 1.3.)

stav hlasování k 26.2.2008 10:30 hod

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.
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ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 5,- Kč, roční předplatné 60,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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