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Z RADNICE ...
Co je nového
Začátek roku 2008 nás přivítal
ledovou nadílkou. Nejdříve sníh a
poté mrznoucí déšť nadělal problémy na našich silnicích i chodnících. V současné době stále platí

zákon o povinnosti úklidu chodníku
ze strany majitele sousední nemovitosti. Přesto se snažíme tyto
chodníky čistit a udržovat. Někdy
se ale stane, že příroda je silnější
než my a úklid není proveden
ihned.
Na začátku ledna jsme zakoupili
nový víceúčelový stroj na úklid veřejných prostranství. Myslím, že se
kvalita úklidu zlepší a hlavně zefektivní. Tento stroj bude využit i
na údržbu travnatých ploch, ale i
na úklid listí.

V současné době firma Aquatest
velmi intenzivně pracuje na dokončení projektu na vyčištění Vožehova rybníka. V lednu byly provedeny zkušební vrty do hráze,
aby se zjistilo, zda hráz neprosakuje vodu. V únoru by měl být projekt podle smlouvy hotov.
V minulém roce se pí Tupé podařilo získat do naší knihovny nové
knihy včetně regálů z knihovny Plzeňského Prazdroje. To vše bezúplatně. Paní Tupá nyní intenzivně
pracuje na zařazení těchto knih a
zároveň město zajišťuje opravu
elektroinstalace v celém objektu
„Pod věžičkou“. Po dokončení bude knihovna poskytovat ještě lepší
služby než doposud.
Měsíc leden je také měsícem,
kdy se zpracovávají projekty na
dotační tituly. Z krajských dotací
připravujeme dotaci na vybudování
kanalizace a vodovodu ve Sportovní ulici. Dále podáme žádost o
dotaci
na
opravu
podlahy
v tělocvičně a žádost o dotaci na
městský orientační systém.
Do
konce ledna je termín podání žádosti ze Státního fondu životního
prostředí o dotaci na zateplení a

výměnu oken na základní škole.
Tuto žádost podáváme ve spolupráci
s Regionální
rozvojovou
agenturou v Plzni. Předpokládaná
úspora energií, zjištěná energetickým auditem bude kolem 50%
nákladů. Podobně se bude řešit situace i v mateřské škole a v DPS.
Začne se také s porážením nebezpečných stromů a s prořezáním
suchých větví. Práce provede odborná firma. V průmyslové zóně
se zajímají o vybudování
firmy
další zájemci. Vše je zatím ve stadiu vyjednávání.
V nejbližší
době
se
začne
s budováním nového pomníku prezidenta Beneše v jeho parku.
Nejdříve bude nutné demontovat
bustu a poté začnou přípravné
zemní práce. Čekáme jenom na
příznivější povětrnostní podmínky.
Busta prezidenta Beneše bude
přemístěna na čelní stěnu muzea.
Práce budou financovány z veřejné
sbírky občanů. Tato sbírka pokračuje i nadále a je možné zasílat
své příspěvky na zveřejněné konto.
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 234.600,-Kč (stav k 17.01.2008).
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.

Informace pro občany
V lednovém čísle jsme zveřejnili
oznámení Vodárny Plzeň a.s. o cenách vodného a stočného pro rok
2008. Vzhledem k častým dotazům
občanů, kolik korun bude voda
vlastně v letošním roce stát, uvá-

díme následující: zveřejněné ceny
se týkají těch odběratelů, kterým
Vodárna Plzeň a.s. dodává pitnou
vodu tj. cena 33,87 Kč + 9% DPH.
V Kožlanech je cena pitné
vody s platností od 1.1.2008

stejná jako v loňském roce tj.
20,-Kč/m3.
Cena stočného je stanovena dle
oznámení Vodárny Plzeň a.s. na
22,20 Kč + 9% DPH.
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Poplatky
Městský úřad Kožlany oznamuje
občanům, že poplatek za psa lze
zaplatit přímo do pokladny do
15.února 2008, poté budou rozeslány složenky.
Upozornění pro držitele psů
Pokud se pes pohybuje po veřejném prostranství, je slušností toho, kdo ho venčí, aby po něm uklidil exkrementy. Jistě se nikomu
z nás nelíbí, když si na své podráž-

Poplatek za odpad lze zaplatit do
pokladny do 29.února 2008, poté
budou trvale bydlícím obyvatelům
rozeslány složenky. Majitelům nemovitostí určených k rekreaci budou složenky rozesílány průběžně.

Zpravodaj od února obdrží občané, kteří si zajistili jeho předplatné
do konce ledna 2008.
Ceny všech poplatků jsou ve stejné výši jako v loňském roce.

ce domů donese „voňavý pozdrav“,
ať už od svého miláčka nebo od
toho, po kterém jeho páníček neuklidil. A v případě našich dětí radši
nedomýšlet do detailů. Občané při

svých procházkách po parcích a
kolem bytovek by jistě mohli vyprávět.....

Našli jsme v poštovní schránce ...
Vážená redakce!
Jsem pravidelnou čtenářkou Kožlanského zpravodaje od jeho začátků. Když listuji loňským ročníkem 2007,
nemohu se nezmínit o jeho stále vzrůstající a velmi dobré kvalitě. Nová grafická úprava včetně fotografií, ale
především aktuální a bohatý obsah se stal skutečně pokladem informací o našem městě. Cenné jsou i pohledy
do historie zpracovávané Dr. Boh.Vondráškem. Informace z radnice, či vtipně vedené rozhovory Vény Kožlánka nebo potřebné informace o vyhláškách, nových opatřeních a také o konání společenských, kulturních, sportovních a turistických akcí dostáváme my, občané, jak se říká „přímo do domu“.
Je o čem psát, protože za bilanci loňské činnosti se náš městský úřad, zastupitelé a společenské organizace
města rozhodně nemusejí stydět a patří jim všem náš velký dík. Rovněž Vám, milá redakční rado, poněvadž
dobře vím, kolik práce dá sestavit měsíčně jedno číslo jakéhokoliv periodika. Mně osobně Kožlanský zpravodaj
mimo jiné pomáhá také jako dobrý podklad pro zápisy do městské kroniky, jejímž vedením jsem od r. 2007
pověřena.
Chtěla bych touto cestou poděkovat ještě pracovnici městské knihovny paní Haně Tupé za aktivitu a obětavost při vedení a akcích naší knihovny a především za její nevšední ochotu při zajišťování např. odborné literatury i z jiných zdrojů knihoven.
PaedDr.Irena Mostýnová

Skončily Vánoce, těšíme se na Velikonoce!
Milé dámy,
9.ledna skončila úspěšná Vánoční výstava. To, že byla úspěšná se
potvrdilo nejen pochvalnými zápisy
v návštěvní knize, ale také překvapivou finanční částkou, která se
vybrala na dobrovolném vstupném. Chtěla bych poděkovat nejen
dámám, které poskytly své výtvory
na tuto výstavu, ale také těm, které ji pomáhaly instalovat. Děkuji
také paní Matějovské, která se starala o evidenci vstupného. Částka,

která se vybrala, bude použita pro
další kulturní akce, které budeme
v Městském muzeu v Kožlanech
pořádat. Děkuji všem, kteří nám
na ně přispěli. V měsíci únoru bude
beseda o jihozápadní Číně.
V březnu chceme udělat Velikonoční výstavu se soutěží o Nejhezčí kraslici. Tak že, milé dámy, připravte se na ní. Soutěž bude anonymní a návštěvníci můžou hlasovat, která kraslice je podle nich
nejhezčí. Budou se vhazovat lístky

s čísly
jednotlivých
exponátů.
Kraslice mohou být malované různými technikami. Také mohou být
z perníku, nebo z jiného pečiva. I
z netradičních materiálů. To necháme na Vás.
Exponáty
budeme
13.března 2008.

vybírat

za kulturní komisi V.Kobyláková

POZVÁNKA
na besedu

Cesta po jihozápadní Č í n ě
9.února 2008 v 15,00 hodin
Pan Vladimír Teplý, známý ornitolog bude vyprávět o svých cestách po Číně.
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění o třetí největší zemi na světě, kterou navštívil již dvakrát.
Své vyprávění o životě a krásách Číny doplní fotografiemi.
Pan Teplý navštívil jihozápadní Čínu, která nepatří mezi často navštěvovaná místa turisty.
Beseda se koná v kulturní místnosti v Městském muzeu v Kožlanech.
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – II.část
Platy zedníků, hodinovka je prvním rokem 2,20 K, druhým rokem 2,60K, čtvrtým rokem 3,-K, starších 3,204,-K. Pomocných dělníků osmnáctiletých 2,-K, dvacetiletých 2,20K ostatních 2,70-3K. Vstupné na taneční zábavu stojí 5,-K, vojsko 2,50K a garde 2,-K. Boty polobotky stojí 19-39,-K, dámské lodičky 25-40,-K, tenisky 19,K, ponožky3-6,-K. Je určena pevná cena pro výrobce, překupníka a obchodníka a nedodržování cen se přísně
trestá. Je stanoveno nájemné z půdy a nemovitostí a nepřiměřené nájmy jsou pokutovány až do výše 100 000
korun. Je vyhlášená úprava nové české (protektorátní) vlajky. Horní pruh bílý, střední červený a spodní modrý.
Státní znak pak lev vpravo hledící z původního hledícího vlevo, v levém horním a v pravém dolním rohu
s červeně šachovanou moravskou orlicí vpravo hledící. V září 1939 je pak vyhlášen přísný zákaz poslechu cizích
zahraničních zpráv a pobuřování i trestem smrti.V témže roce měla být odhalena deska kožlanskému rodáku
Josefu Čapkovi (1856-1925)vůdci rakouského odboje za I.světové války ve Francii na rodném domě čp 144
s nápisem: Za věrnost a lásku k národu a vlasti zdejšímu rodáku Josefu Čapkovi, starostovi pařížského Sokola,
Officier d’Academie a předsedovi čs.národního odboje za války v Paříži věnuje ŽOS (Župa obce sokolské)
K odhalení připravené desky však již nedošla a nebyla odhalena dodnes.
Na podzim roku 1939 po napadení Polska Německem se v Protektorátu zavádí
od 1.10.1939 lístkový přídělový systém na všechny potraviny. Na chleba týdenní dávka na spotřebitele činí 2900g chleba nebo místo 2 100g chleba 900g
mouky. Pro velmi těžce pracující je pak 4800g chleba nebo část mouky. Pro děti
do šesti let je příděl 1300g chleba a pro děti od 6 do 10 let 2100 g chleba nebo
část mouky. Na maso činí týdenní dávka na osobu u obyčejného spotřebitele a
na děti od 6-14 let 500 g masa nebo masných výrobků. U těžce pracujících (zelené lístky) 1000g masa a u velmi těžce pracujících (červené lístky) 1200 g masa na týden a osobu. Pro děti do 6 let pak 250 g masa. Některé čerstvé výrobky
(jitrnice, jelita) a některé uzeniny mohou být dodávány i bez lístků. U tuků je
pak týdenní dávka 210 g jedlých tuků. U těžce pracujících 330 g a u velmi těžce pracujících 675 g jedlých tuků
všeho druhu kromě loje. U dětí do 6 let 80 g másla a u dětí 6-14 let 200 g másla na týden. Denní příděl mléka
u dětí do 6 let činí ¾ l mléka denně a od 6-14 let 1/4l mléka. U těhotných a kojících matek a nemocných žen
činila denní dávka ½ l mléka. Týdenní dávka cukru je 400 g a cukrářské výrobky a cukrovinky jsou bez lístků.
Na různé druhy potravin jako kroupy, krupici, rýži, těstoviny, kávu, kávové náhražky, čaj, luštěniny a další jsou
pak určité ústřižky potravinových lístků. Rovněž tak na vejce. Dalo by se říci sociální rovnost v přídělu potravin
pro všechny, ale v tu dobu byli ještě lidé (z chudobince, ale i jiní) kteří si ani tyto omezené příděly nemohli zakoupit, protože na ně neměli a přenechávali je za úplatu druhým. Bezprostředně se zavedením lístků na potraviny se zavádí také lístky na oděv, obuv a různé textilní zboží tak zvané šatenky, které dávají každému stejný
nárok. Lístek na oděv má 100 bodů na osobu, pro děti 2-3leté pak 70 bodů, přičemž boty pro děti do čísla 24
jsou bez poukazu.
V září 1939 vydává okresní úřad vyhlášku o zákazu přístupu židovským příslušníkům do veřejných místností,
hotelů, restaurací a hospod, na koupaliště, plovárny, sportovní stadiony, knihovny, kina a čítárny s označením
„Židům nepřístupno“ (Juden nich zugängglich) která se týkala v Kožlanech dvou židovských rodin. Nikdy jsem
však nebyl svědkem, že by byl tento zákaz v Kožlanech někdo od těchto rodin veřejně vyžadoval. Ale naopak
bylo cítit při styku lidí s nimi jakousi tichou úctu a spoluúčast. Vždyť ten starý chudý Žid a pejřák Roubíček
z Löblovny přesto, že se občas rád napil byl dobrý člověk. Přesto, ale po ztrátě občanských práv neušel veřejné
pohaně a nezabránil tomu, aby mu starý košíkář a hospodský hráč jeho mladistvou dceru nezneužil.
V tomto kritickém roce 1939 plných zvratů a napětí mají Kožlany bez uprchlíků ze Sudet 1440 obyvatel a novým starostou je zvolen Jan Šubrt z čp 306, tajemník Pavel Vyšata po dlouhých 35 ti letech odchází do výslužby
a nastupuje nový tajemník Stoklasa. Do výslužby po 25ti letech odchází i ředitelka měšťanské školy Františka
Nosková z Plas a nastupuje nový ředitel Antonín Andert. Ale do penze odchází po 27 letech i náš starý školník
Čeněk Nový, známý Vinca, postava a postrach všech školních dětí, kdysi známý jako nedostižný pytlák, který
nás pouštěl do školy až pět minut před zvoněním po přísné kontrole a řádně očištěných bot (v té době jsme se
ve škole ještě nepřezouvali a v létě jsme chodili bosi)
Po dlouhé době po likvidaci slintavky u skotu byly opět povoleny v Kožlanech pravidelné trhy na dobytek a
nově založená Fričova mlékárna v Kralovicích (později Vodičkova) hledá pravidelné dodavatele na 2 000 litrů
mléka denně. V létě prochází Kožlany organizovaný propagační pochod Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend) směrem od Prahy a Rakovníka na Plzeň a Mnichov s bubínky, píšťalami, nacistickými standartami a s dýkami Hitlerjugen u pasu. Oblečených v hnědých košilích, krátkých černých kalhotách a bílých podkolenkách (přičemž
jsme neušli chlapecké závisti jejich opasků a dýk). Přes prázdniny hostí kožlanská škola 60 dětí chudých uprchlíků ze Sudet a pořádá pro ně sbírku šatstva, potravin a různých potřebných věcí. V té době měla kancelář
uprchlíků okresu Kralovice v evidenci 794 uprchlíků z toho 685 českých,109 německých a 35 židovských. Z toho
Kralovice mělo 70 uprchlíků, Kožlany 69, Chříč 60, Manětín 51 a Kaznějov 51 uprchlíků. Po dlouhých letech přestává vycházet velice oblíbený Vlastivědný sborník vydavatele Ferdinanda Šrekra v Kralovicích. Češi, kteří i nadále zůstávají v Sudetech mohou mít ve svých domácnostech mimo obrazu Hitlera i obraz T.G.Masaryka.
V roce 1939 se koná v Kožlanech na židovském hřbitově jeden z posledních židovských pohřbů paní Alžběty
Frankové (93) z Čisté. Ve věku 47 let umírá manželka známého a oblíbeného restauratera Bedřich Černého.
školní inspektor Vilém Ješke v Kožlanech odchází v roce 1939 do důchodu, kterého když viděli naši dědové sedláci na vejmínku, sedící na lavičce v parku jít v poledne pro pivo ke Sládkům nikdy si neodpustili poznámku,
„tam do toho jejich baráku už listonoši nanosili peněz z našich daní“ (neboť v jeho patrovém baráku bydleli
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včetně jeho manželky a sestry tři lidé, kteří pobírali důchod jako učitelé). Tak chápali ještě význam školství naši dědové z dob C.k.Rakouska-Uherska) V témže roce končí rovněž provoz kožlanských veřejných vanových
lázní, založených v roce 1891, neboť výstavbou nové městské kanalizace jsou lázně definitivně odpojeny od spádového přívodu vody ze studny
od sokolovny, která léta zásobovala lázně ještě v dřevěných vrtaných
trubkách. (byly tam tři vany, ale poslední dobou se tam koupali již jen
branci před odvodem) Bohumil Šnajdr v Kožlanech čp 273 zavádí nákladní autodopravu a stěhuje ze zabraných Sudet nespočet českých
uprchlíků. Antonín Rusý mladší přebírá od svého otce zavedený obchod
s hospodářskými a stavebními potřebami na nádraží v Kožlanech. Osobní auto Škoda Popular 995 stojí v roce 1939 17 300 K.
V témže roce 1939 dochází v Kožlanech k požáru tří domů, kdy na velikonoční pondělí vzniká pod poštou požár u pekaře Tomáše Končelíka
(dnes dům paní Zetkové čp 268), který s větrem přenáší na sousední
dům Josefa Holopírka čp 270 a Františka Hofmana čp 269 a zastavuje
se až u obchodu cukráře Rudolfa Ulmana čp 221 k zármutku nás dětí, kterého bychom byly tak rády stěhovaly.
Mezi Černíkovicemi a Hedčany se v pískovně paní Matasové ( u Matasova křížku) našlo v hloubce půl metru pět
koster, snad pohřebiště z 10. století a je přizván odborník z plzeňského muzea. V kožlanských „Hlinech“ se otevírá další ložisko bílé hlíny (usazeniny třetihorního jezera) k intenzivní těžbě, která se vozí do keramických závodů do Rakovníka. V Chrašťovicích u Mladotic se znovu otevírá důl „Karel“ na černé uhlí. V Kralovivích se slavnostně 23.4.1939 otevírá nová Hospodářská záložna, projektovaná Ing.arch.Stolmachem a na bývalém tržišti
začíná výstavba nové soudní budovy okresu. V prosince 1939 nastupuje jako státní tajemník Protektorátu Čechy a Morava bývalý karlovarský knihkupec Karl Hermann Frank, abychom prý mohli v rámci Velkoněmecké říše spokojeně žít, jako naši předkové pod německými císaři a králi a užívali si požehnání této říše.
V roce 1940 na venkově stále dochází k podpoře zemědělství a zemědělské výroby. Spotřeba živin na 1 ha
půdy u nás v té době je 2,47kg dusíku (v Německu 19,83 kg)fosforu 6,47 kg (v Německu 21,08kg) drasla 3,67
kg (v Německu 32,74 kg). Probíhají různé soutěže na výrobu kompostů, při které jako žáci pomáháme při odběru vzorků podle kterých jsou zemědělci pak odměňováni. Na státní dotaci se provádí rozsáhlá meliorace luk
v Kožlanech „Pod olejnou“a je vypsaná soutěž na úpravu hnojišť a močůvkových jímek. Nejvyšší cenový úřad
provádí kontrolu cen potravin, zemědělské půdy a stavebních pozemků, které zůstávají na cenách z roku 1939,
Provádí se soupis rybníků a jejich hospodářské využití. Každý chovatel holubů musí být členem spolku a musí
svoje holubi kroužkovat a v pásmu 10 km od hranic Německa je chov holubů z nařízení Říšského protektora zakázán.
Zavádí se smluvní výkrm prasat tak zv.“Prispol“ na výkrm prasat od váhy 60 kg do nejméně 100 kg ž.v. na
který dostávají zemědělci příděl 150 kg kukuřice a příplatek 150 K k ceně za kus. Větší zemědělci vítají svoz
mléka pro Fričovu mlékárnu v Kralovicích, neboť dosud museli svůj odbyt mléka realizovat přes výrobu másla a
jeho prodej místním hokynářům (v Kožlanech hokynářce paní Marii Panuškové čp 279 a paní Anně Rénové čp
174, paní Tarantové čp 232 nebo hokynářce Anně Vopatové). Byla doporučována na venkově výstavba obecních domů s hygienickou sběrnou mléka, veřejnou koupelnou, prádelnou, útulkem pro děti a skladištěm – kůlnou pro družstevně používané stroje a nářadí, případně stáj pro obecní plemeníky.
Je nařízeno dvojjazyčné označování obchodů, závodů, živností, cen, nápisů, reklam, škol, úřadů a veškerých
vyhlášek a oznámení pro obyvatele. Jsou stanoveny ceny pro výrobu mléka a mléčných výrobků. Za 1 litr mléka o tučnosti 3,5% 1,63K, se svozem od výrobce do mlékárny 1,57K, kyselého mléka 0,50K, sražené 0,70K.
Máslo selské 25,10K/kg, tvaroh tvrdý 5K/kg. Spotřebitelská cena mléka pak za 1l 2K, máslo 31K/kg, odstředěné mléko 0,80 K, syrovátky 0,05K, podmáslí 0,90K. Vykoupení ceny jatečného dobytka v živé váze, býci 7,607,90/kg voli 8-8,30 /kg, jalovice 7,80-8,10/kg, krávy 7,60-7,90/kg, telata 11/kg, prasata cca 10,50/kg ž.v.
Ceny mlynářských výrobků:krupičná mouka pšeničná 300K/100kg, hrubé mouky 285/100 kg a dvounulky OO
258/100kg.
Bohumil Vondrášek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zdravé pískání

V loňském roce jsme začali
s dětmi v rámci zdravotního programu s „VESELÝM PÍSKÁNÍM ZDRAVÝM
DÝCHÁNÍM „ . Letos

hrají děti druhé třídy na flétničky
denně.
Učí se tím nejenom správně dýchat, ale získávají i něco navíc:
lásku k hudbě, kterou samy provozují. Ke zdravému tělesnému vývoji dětí slouží i tělocvična v MŠ,
ve které děti využívají nově i šplhací lano, které našly pod stromečkem.
Naši předškoláci se těší na zápis do
1. třídy, který se už blíží. Ještě
před ním navštíví kamarády prvňáčky, aby poznali prostředí školy.

Také v MŠ se těšíme na nové děti,
pro které bude zápis v úterý
11.3.08 od 14.00 - 16.00 hod.

Jana Mrzenová
Kožlanský zpravodaj 2/2008
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KULTURA
Josef Kajetán Tyl
V únoru uplyne dvě stě let od
jeho narození. Narodil se 4.2.1808
v Kutné Hoře a zemřel 11.7.1856
v Plzni. Tyl je znám jako herec,
spisovatel,dramatik, redaktor a ředitel herecké společnosti. Stal se
zakladatelem moderního českého
divadla.
Studoval v Praze a v Hradci Králové na gymnáziu. V Hradci bydlel
u V.K.Klicpery, který v něm probudil lásku k divadlu. V Praze začal
studovat filozofii, ale v roce 1829
odešel k Hilmerově kočovné společnosti a později hrál v různých
společnostech. Roku 1831 se stal
účetním v pražských josefovských
kasárnách, měl stálý plat a proto
se mohl věnovat aktivně divadlu
jako herec, dramatický spisovatel.
Překládal, byl redaktorem a organizoval společenský život.
V letech 1835 -37 byl ředitelem
českého ochotnického Kajetánského divadla. V roce 1846 se stal
dramaturgem českých her ve Stavovském divadle. Pracoval také v
redakci časopisu Jindy a nyní. Potom jej přejmenoval na Květy české, později na Květy. Uveřejňoval
v nich své básně, překlady a

práce jiných uznávaných autorů.
Řídil časopis Vlastimil, vydával
sborníky Pomněnky, České besedy
a sbírku divadelních her Česká
Thália. 1846-47 redigoval a sám
psal lidovýchovný dvouměsíčník

Pražský posel.
Pro obyvatele venkova vydal několik čísel Sedláckých novin v roce
1849, než byly zakázané. Psal pod
pseudonymy H.Horský,Horník,Jan
Vítek aj. V roce 1842 opustil vojenskou správu. Byl také poslancem říšského sněmu. 1851 byl ve

Stavovském
divadle
rozpuštěn
český soubor a Tyl odchází
z Prahy. Až do své smrti se živí jako kočovný herec.Bída a vyčerpání
způsobily jeho předčasnou smrt.
Na jeho pohřeb přišly zástupy lidí,
aby se rozloučili s milovaným dramatikem. Nad jeho hrobem zazněla píseň Kde domov můj. Je pohřben v Plzni na Mikulášském hřbitově. Napsal např. povídky Pouť
českých umělců, Rozina Ruthardova, Dekret kutnohorský. Román –
Poslední Čech, Ze života chudých,
Chudí lidé. Divadelní hry- Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena, Lesní pana, Kutnohorští havíři, Jan Hus, Žižka
z Trocnova, Paní Marjánka, Matka
pluku. Pražský flamendr, Paličova
dcera.
Jeho nejznámější hrou je Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná
rvačka. V této hře poprvé zazněla
píseň Kde domov můj, ke které
hudbu složil František Škroup. Tato
krásná a dojímavá píseň se stala
naší národní hymnou.
V.Kobyláková

Kožlany mají turistickou známku
Podařilo se nám vyrobit turistickou známku Muzea Dr. E. Beneše a zařadit
tak naše muzeum do katalogu známkových turistických míst ČR. V našem
okolí není penetrace známek vysoká (Kralovice, M. Týnice, Krašov) a věříme,
že se nám touto aktivitou podaří přilákat další turisty do našeho města.
Číslo naší známky je: 1538. Známka je v prodeji v Muzeu, Restauraci „U
radnice“ a v Sokolovně. Prodejní cena známky je 25,- Kč.
Co to jsou Turistické známky?
Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze
koupit.
Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek,
mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst.
Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát
roli průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován.
Další informace najdete na www.turisticke-znamky.cz

NAŠE SPOLKY
Hasiči v Kožlanech
V pátek, 4. ledna 2008 se na
své výroční valné hromadě sešli
kožlanští hasiči, aby zhodnotili
uplynulý rok a stanovili si plán
práce na rok letošní.
V hasičské zbrojnici na Výfuku se
sešlo téměř osmdesát hasičů a
hostů, mezi kterými byl starosta
města Mgr. Vladimír Přibyl, velitel
stanice
HZS
Pk
v Plasích
npor.Štefan Livinka, člen Výkon-

ného výboru OSH Plzeň - sever p.
Josef Fila a zástupci z SDH Žihle,
Hedčan, Hlinců a Hradecka. Velmi
potěšitelná byla velká účast našich
mladých hasičů a jejich rodičů.
V současné době má náš sbor 74
dospělých hasičů a 24 hasičů od
5ti do 18ti let, kteří tvoří kolektiv
mladých hasičů, a to jedno družstvo starších a dvě družstva mladších. Nejmladším hasičem je pěti-

letý Jiřík Hudousek a šestiletý
Ondra Berbr.
Zpráva o činnosti byla rozdělena
na tři části. O té první a prvořadé
činnosti, kterou je zásahová jednotka, hovořil velitel Jirka Švamberg. V roce 2007 bylo několik zásahů, ať to byl požár nebo technická pomoc, vždy byla jednotka
na svém místě. V hasičské zbrojnici se pak podařilo zrekonstruovat
Kožlanský zpravodaj 2/2008
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sociální zázemí. V diskusi starosta
města všem členům za jejich práci
poděkoval a slíbil další spolupráci a
podporu.
Druhou, neméně důležitou oblastí, je práce s mládeží, které se
v kožlanském sboru věnují již čtyři
vedoucí. Kolektiv mladých hasičů
se v loňském roce zúčastnil celkem
jedenácti soutěží, pravidelně se
scházel na schůzkách u hasičské
zbrojnice, vyšlápli jsme si na zimní
pochod a také jsme se sešli na
předvánočním tvořivém odpoledni.
Jsme moc rádi, že kolektiv posílil o
další členy, práce se nám daří a
tak dětem přejeme jen úspěchy a
hodně radosti při všech hasičských
dovednostech.
Třetí část činnosti SDH Kožlany je
sportovní, společenská a kulturní.
Tým mužů začal svou loňskou sezonu na Kožlanské jízdě, pak účastí na soutěži na Zdeslavi a na
okrskové soutěži, které se zúčastnily i dva týmy žen. Na podzim to

2.2. 16:30
3.2. 9:30
5.2.
5.2. 19:30
9.2. 15:00
9.2. 15:00
12.2. 19:30
16.2. 8:00
17.2. 9:00
19.2. 17:00
19:30
26.2. 17:00
1.3. 20:30

byla
ještě
noční
soutěž
v Petrohradě. Sbor uspořádal tradiční hasičskou zábavu, hasičky
v srpnu před poutí sehrály malý
zápas v kopané a naše ochotnické
herečky nastudovaly novou divadelní hru pod vedením Vlaďky Kobylákové, která byla uvedena ke
konci října na II. divadelním víkendu.

Tolik stručně ze zprávy o činnosti, která zazněla na výroční valné
hromadě.
Činnost
hasičů
v Kožlanech byla v loňském roce
pestrá a pro letošní rok tomu určitě nebude jinak. V roce 2008 si

hasiči připomenou již 135. výročí
založení
dobrovolných
hasičů
v Kožlanech. Při té příležitosti bude
uspořádána
okrsková
soutěž
(pravděpodobně počátkem června).
První velkou akcí bude zajištění
výroční valné hromady okrsku,
která se uskuteční
v sobotu
16. února od 18,00 hodin a pak
v dubnu již 5. ročník soutěže O
pohár starosty města – Kožlanská jízda. Kolektiv mladých hasičů
se v únoru zúčastní zimního závodu
požárnické
všestrannosti
v Oboře a někteří si splní odbornost preventisty a kronikáře. O
dalších akcích Vás budeme ve
zpravodaji průběžně informovat
Do všech dnů roku 2008 Vám
přejeme hodně zdraví, tolerance,
odvahy a optimismu a děkujeme
všem, kdo naši práci a činnost
podporujete !
A. Foldová - starostka SDH Kožlany

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
ml.dky: DBK K-K – Basket Slovanky
tělocvična ZŠ Kožlany
ml.dky: DBK K-K – BK DRAPA Prosek
tělocvična ZŠ Kožlany
MASOPUST V KOŽLANECH
Poslední vlak
kino Kralovice
Cesta po jihozápadní Číně - beseda
Muzeum Kožlany
O cenu města Kralovice- soutěž ve spor. tanci LD Kralovice
Poslední plavky
kino Kralovice
V. ročník míčového desetiboje
tělocvična ZŠ Kožlany
ml. mini: DBK K-K – Lokomotiva Plzeň
tělocvična ZŠ Kožlany
Poslední legie
kino Kralovice
Poslední legie
kino Kralovice
Pan Včelka
kino kralovice
Zvlášňý skola
LD Kralovice

DBK K-K
DBK K-K
TJ Kožlany
Město Kožlany
MěKS Kralovice

DBK K-K

MěKS Kralovice

Tělovýchovná jednota Kožlany
pořádá
v úterý 5. února 2008
MASOPUST
od 9:30 pozvánka - od 16:15 průvod městem - od 19:00 taneční rej
v Sokolovně
hudba: Šlapeton
SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – lednové výsledky
Dřevec - Kuchyně Hudček 3 : 2
nímu souboji úspěšného střelce s
(0:0,2:0,1:2)
T.Ipoltem.
Po bojovném a zodpovědném výkonu jsme po 4 utkáních bez vítězSESTAVA: Kotas-Švamberg, Ipolt,
ství konečně vyhráli a vedoucímu
V.Kulhánek,
M.Kulhánek-Šnajdr,
mužstvu soutěže jsme tak připraHolzman,
Kovařík-Š.Kulhánek,
vili vůbec první porážku. Utkání
Prusík,
Sládek-Hach,
BRANKY:
jsme rozhodli ve druhé třetině, na
Holzman 2, Šnajdr, VOLEDBOUCH:
rozdíl jediné branky soupeř korigoHolzman, TRESTY:
Ipolt - 5
val až 5 vteřin před závěrečnou simin.+do konce utkání
rénou, po čemž ještě došlo k pěst-

Dřevec – Průhon 4 : 3
(1:1,2:0,1:2)
Pouze v 8 hráčích do pole dokázalo
naše mužstvo taktickým výkonem
zvítězit nad sebevědomým soupeřem, když naše branky padaly
vesměs po brejcích do otevřené
obrany. Závěr utkání jsme si ale
hodně zkomplikovali - nejprve byl
kvůli potyčce vyloučen T.Kovařík,
pak soupeř v přesilovkách snížil na
rozdíl jediné branky a 3 minuty
Kožlanský zpravodaj 2/2008
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před koncem se popral opět
T.Ipolt, takže jsme dohrávali v
oslabení a jen s jedním hráčem na
střídačce ...
SESTAVA:
Kotas-Ipolt,
V.Kulhánek,
M.Kulhánek-Šnajdr,
Štefl, Kovařík-Š.Kulhánek, Švamberg, BRANKY: Kovařík 2, Štefl,
Š.Kulhánek, TRESTY:
Kovařík a
Ipolt - 5 min.+do konce utkání
Dřevec – Žebnice 0 : 2
(0:0,0:1,0:1)
Tentokrát nás bez do konce soutěže distancovaného T.Ipolta nastoupilo do pole 9, přesto jsme
měli celé utkání převahu, ovšem
soupeřova brankáře jsme nedokázali překonat ani z těch nejvyloženějších šancí. A protože i náš
brankář chytal spolehlivě, rozhodla
o výsledku jediná branka po chybě
naší obrany na konci druhé třetiny.

Vítězství Žebnice pečetila až v závěru při naší power-play.
SESTAVA:
Kotas-V.Kulhánek,
M.Kulhánek,
Švamberg-Šnajdr,
Holzman,
Kovařík-Š.Kulhánek,
Hach, Heidenreich

SESTAVA:
Kotas-V.Kulhánek,
Švamberg,
Prusík-Šnajdr,
Holzman, Kovařík-Š.Kulhánek, Hach,
Heidenreich, BRANKY: Šnajdr 2,
Holzman, Kovařík, Š.Kulhánek,
VOLEDBOUCH: Heidenreich

Dřevec – Kralovicko 5 : 2
(0:0,3:0,2:2)
Opět v 9 hráčích jsme i tentokrát
byli od začátku lepší, ale vysvobodit nás musel až kuriózní gól při
naší přesilovce 5 na 3, kdy kralovický hráč ve snaze odpálit puk do
bezpečí vymetl šibenici vlastní
branky. Postupně se pak prosadili i
naši útočníci, bohužel jsme v závěrečné pětiminutovce za stavu 5:0
polevili v obraně a soupeř nejprve
ve vlastním oslabení a pak i v přesilovce připravil našeho brankáře o
čisté konto.

Tabulka:
1. Kuchyně Hudček 12 - 1 - 1
2. Dřevec
9-1-5
3. Žebnice
7-2-5
4. Průhon
7-0-6
5. Kralovicko
5-3-7
6. Mladotice
5-1-7
7. České dráhy
3 - 1 -10
8. Old Stars
3 - 1 -10
Další program:
Po 4. 2. Dřevec – Mladotice
Po 11. 2. Dřevec – České dráhy
Út 19. 2. Dřevec – Old Stars
Pá 29. 2. Dřevec – Průhon
Po 3. 3. Dřevec – Žebnice

Mistryně světa zavítala do Kožlan
Olivia Prokopová (*9.dubna 1995)
např. několik vítězství na US Open
v kategorii juniorů a mnoho dalPutt-golf club CONDOR, Rakovník,
ších.
Česko
Olivia dorazila se svou rodinou
v neděli ráno k rodině Krepsů, kteří jsou dlouholetými známými rodiny Prokopů.
Sotva přijela hned šla trénovat
na naše minigolfové hřiště ke škole. Na pomoc si vzala i několik Kožlanských minigolfistů. Dopoledne
V neděli 20.1.2008 k nám zavíměla na to aby poznala naše dráhy
tala Olivia Prokopová, která získala
a zvolila ty správné míčky. Odpoocenění Mistryně světa v crazy golledne se sešlo spoustu fanoušků a
fu. Kromě tohoto úspěchu se může
nechyběli ani členové klubu „v nepochlubit i mnoha dalšími jako je
Fotbalový oddíl bilancoval
V sobotu 12.ledna 2008 se konala výroční schůze TJ, na níž kromě
ostatních oddílů také fotbalisté
zhodnotili svoji činnost.

V uplynulém roce byla dokončena výstavba kabin na fotbalovém
stadionu a tak zázemí našich fotbalistů patří v okrese k těm nejlepším. Bohužel je to jedna z mála
věcí, s kterými se oddíl fotbalu
může chlubit.
U mládežnických družstev se i
nadále potýkáme s nedostatkem
fotbalistů, i když jsme mládeži zajistili již takové podmínky, které si
troufnu
říci,
mají
dnes
v málokterém oddílu na našem
okrese. Nechápu rodiče, kteří ra-

ději vozí své děti do vesnic v okolí,
místo toho, aby reprezentovali naše město. A když tak shrnu všechno dohromady, tak pouze zásluhou několika funkcionářů, zvláště
trenérů, fungují družstva žáků a
dorostu.
U mužstva dospělých je situace
o něco málo lepší, jelikož přístup
hráčů až na světlé výjimky, není
pozitivní a navíc trenér nám po
několika rozpačitých výsledcích
oznámil, že s trénováním končí. Já
ale pevně doufám, že tento jeho
výrok byl unáhlený a že minimálně do konce sezóny vydrží a přesvědčí nás tak o kvalitách jeho
mužstva. 1.ledna již začala zimní
příprava, která vyvrcholí tradičně
soustředěním žáků v obci Bujesily,
mužstvo dorostu pojede do Žihle a
mužstvo „A“ do Železné Rudy.
Z kulturních akcí jako je již zvykem uspořádáme masopustní úterý, šibřinky a pouťové sportovní

25
19
16
14
13
11
10
10
21:00
21:00
20:30
21:30
21:00

Jiří Švamberg

děli od dvou“. I přes nepřízeň počasí jsme se velmi bavily výkony a
přihlíželi umění mladé Olivie někdy
i s otevřenými ústy. Po dvou kolech přišlo sečtení, které nebylo tolik důležité jako spíše to, že jsme
si všichni mohly zahrát s mistryní
tohoto sportu. Všichni byli unešení
výkony dvanáctileté Olivie a odnesli si hezké zážitky. Všichni jsme
vděčni za její návštěvu a děkujeme
rodině Krepsů bez kterých by žádná návštěva nebyla. Děkujeme.
Tomáš Feix
Za mini g jamky klub Kožlany

odpoledne, vrcholící taneční zábavou. Dále pak uspořádáme sběr
železného šrotu, asi tak dvakrát
v tomto roce, protože se nám
v minulé
m
roce
osvědčil
a přinesl
tak
do
naší pokladny
nemálo
finančních prostředků.
Proto také
budeme
myslet na naše fanoušky. Máme
v plánu provést pro ně rekonstrukci sociálního zařízení na fotbalovém stadionu a na atraktivní zápasy objednáme autobusovou dopravu.
Milan Macák, předseda FO
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Basketbalistky příliš chybovaly
Ligová kožlanská děvčata o víkendu neuspěla ani v Praze, ani
v Benešově. Dva odlišné výkony
předvedly basketbalové mladší dorostenky v prvních soutěžních duelech kalendářního roku.
Rozpačitý v Praze s USK, vylepšený o den později v Benešově.
Ani v jednom ovšem neuspěly.
Rozhodly chyby severoplzeňského
týmu. V hlavním městě navíc nesoustředěnost.
„Bylo to odevzdané,“ pravil k výkonu svého celku Vladimír Přibyl,
kožlanský kouč.
Přitom měl hostující tým dlouho
navrch. „Vedli jsme až o dvanáct
bodů,“ už vyrovnaně pravil Přibyl.
V půli měly jeho svěřenkyně devítibodový náskok, po třech čtvrtinách byl stav 35:35. Chyby hostujících hráček pak výhru domácím
přímo nabídly. „Chyběla mi u nich

hlavně bojovnost,“ hodnotil. „Prohráli jsme si zápas vlastními chybami, bylo to pro mě docela zklamání,“ přiznal. Kouč neměl k dispozici kompletní kádr, tímto faktem ale neúspěch neomlouval.
„Měli jsme vyhrát i v této sestavě,“
podotkl.
Nedělní duel v Benešově měl v
průběžně třetím domácím celku
jasného favorita. „Náš výkon už
byl lepší než v sobotu a nakonec
se i s tímto soupeřem dalo vyhrát,“
sdělil Přibyl po jedenáctibodovém
nezdaru svého týmu. Zápas byl
opět dlouho vyrovnaný. „Až konec
nám bodově utekl,“ pravil Přibyl.
„Bylo to už z naší strany bojovnější
představení. Zase zápas v náš neprospěch rozhodly naše individuální chyby,“ zopakoval šéf kožlanského klubu.

Dorostenky Kožlan udolaly Kladno
jedenácti pokusů
daly hostující
V basketbalové lize uspěly Sevehráčky jediný...
roplzeňanky po sedmi prohrách
v řadě. Šňůra nezdarů se zastavila.
Po sedmi neúspěšných duelech v
řadě. Výhru těsným čtyřbodovým
rozdílem vydolovaly hráčky nakonec v Kladně.
Předpověď, kterou před víkendovým dvojzápasem basketbalistek
DBK Kožlany – Kralovice v lize
mladších dorostenek vyslovil kouč
týmu Vladimír Přibyl, tak vyšla dokonale. „Už bylo třeba vyhrát,“
ulevil si kouč.
Na plný bodový zisk dosáhl tým
Severoplzeňanky ovšem nejprve
v neděli v Kladně. „Ani tam jsme
neuspěly v Kralupech. „Domácí byli
nehráli ideálně, dělali jsme příliš
lepší,“ nezastíral Přibyl. „Nedokáindividuálních chyb,“ přiznal kouč.
zali jsme ubránit jejich střelkyni
„A opět se nám nedařilo střelecky,“
Němcovou, která hostuje v extralidodal s tím, že stále nemá k dispogové Spartě,“ vysvětlil. „A měli
zici kompletní kádr. „Proto výhru
jsme hrůzostrašnou úspěšnost v
hodnotím kladně, i přes stále rozproměňování trestných hodů.“ Z
pačitý výkon,“ poznamenal Přibyl.

Víkendové výsledky – liga ml.
dorostenek: USK Praha - DBK Becker Kožlany/Kralovice 52:44 (8:6,
17:26, 35:35). Body DBK: Šnajdrová 18/4, V. Kulhánková 11,
Houšková 6, Jašková a K. Kulhánková po 4, Jonášová 1. Fauly:
15:18, 5chyb: 0:1 (Jonášová). TH:
26/14:13/4. Trojky: 2:4.
BC Benešov - DBK Becker Kožlany/Kralovice 57:46 (20:20, 33:32,
48:38). Body DBK: Šnajdrová
16/3, Trhlíková 9/1, Houšková 8,
K. Kulhánková 7, Jonášová 6. Fauly: 15:16. 5 chyb: 0:1 (K. Kulhánková). TH: 19/9:8/14. Trojky: 6:4.
Pořadí v tabulce: 1. Č. Lípa 14
záp./27 b., 2. Loko K. Vary 14/26,
3. BK Strakonice B 14/23,... 10.
DBK Becker Kožlany/Kral. 14/18
(skóre 804:889), 12. TJ Sokol
Kladno 14/15.

Kožlansko–kralovický celek je v
tabulce desátý, další zápasy hraje
v domácím prostředí. První únorový víkend hostí Slovanku Praha B a
BK Drapa Prosek.
Výsledky: Kralupy junior–DBK
Becker
Kožlany/Kral.
64:42
(22:10, 40:22, 58:30). Body DBK:
Valešová 11/1, Šnajdrová 9/1,
Houšková 7, Hynková 6, Jašková
3/1, K. Kulhánková, Jonášová a
Trhlíková po 2. Fauly: 11:18. TH:
19/11:11/1. 5chyb: 0:1 (Valešová). Trojky: 6:3.
Sokol Kladno–DBK Becker Kožlany/Kral. 49:53 (5:11, 19:28,
28:40). Body DBK:
Šnajdrová
27/4, Houšková 8, Jonášová 6, K.
Kulhánková 5/1, Hynková 4, Jašková
2, Trhlíková
1. Fauly:
18:20. TH: 26/13:23/8. 5chyb:
0:1 (K. Kulhánková). Trojky: 6:5.

Provoz sportovního areálu v zimním období (listopad – březen)
Po – Pá
So – Ne
7:00 – 15:30 ZŠ
14:00 – 17:00 veřejnost,sportovní organizace atd.
15:30 – 17:00 veřejnost, sportovní organizace atd.
(pouze na objednávku)
(pouze na objednávku)
V případě bruslení otevřeno od 16:00 do 20:00 hod.

V případě bruslení otevřeno od 13:00 do 17:00 hod.

Skupina sportovních nadčenců
Vás zve

na 5. ročník míčového desetiboje
v sobotu 16.února 2008 od 8:00 hod.
tělocvična ZŠ Kožlany
občerstvení zajištěno
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Na uč ná stezk a
K ož l a ny

1.

Historie města, náměstí, pomník padlým
Edvarda Beneše. Po 2. světové válce na něj
byla doplněna jména obětí fašismu.

z Einsiedlu zde založil pivovar a vymohl na
Vladislavu Jagelonském udělení městského
znaku a pečetě.

Náměstí na počátku 20 století

Kožlany patřily původně k hradu Křivoklátu. V letech 1230-1238 je držel plaský klášter,
s kterým je Václav I. vyměnil za Žihli a tak se
staly opět součástí královského majetku. Na
počátku 14. století se dostaly do šlechtického
držení. Poloha Kožlan na obchodní cestě ze
středních Čech do Manětína a dále na západ
byla pravděpodobně důvodem k povýšení na
městečko v roce 1313 a obnovení této výsady v roce 1351, kdy Karel IV. Kožlanům udělil
mj. týdenní trh, právo míle, šibenice a pranýře. Obchodní cesta také určila i protáhlou
půdorysnou osnovu. Od roku 1460 náležely Kožlany rodu Týřovských. Jošt Týřovský

Za Lobkoviců, ve 2. polovině 16. století, byly
Kožlany na krátký čas připojeny k Točníku
a později ke Zbirohu. Již roku 1601 se vrátily
do majetku Týřovských, kteří je připojili ke
Chříčskému panství, jehož součástí zůstaly
až do konce feudalismu. V roce 1701 získali Chříčské panství Lažanští z Bukové, kteří
je již roku 1764 postoupili ústavu šlechtičen
u sv. Andělů v Praze. V letech 1768, 1773

Náměstí na pohlednici akad malíře Ladislava Klíra

Budova radnice byla postavena v roce 1911
za starosty Jana Klause z ﬁnančních prostředků právovárečného měšťanstva a v roce 1921
předána městu.

Radnice a hostinec po elektriﬁkaci

vzdělávací a hospodářsky prospěšné a v roce
1907 byla založena obecní knihovna. Sokol
byl založen v roce 1909 a před 1. světovou válkou zde působil i Spolek vojenských vysloužilců. S kulturou v Kožlanech je spjato i několik
osobností, které zde pobývaly nebo se narodily. K nim patří malíři Josef Klír a Václav
Švarc, hudebníci Václav Kopta a Josef Holý
a spisovatel Antonín Šnajdauf a Vojta Beneš
nebo Josef Čapek, starosta pařížského Sokola.

Ve 2. polovině 19. století se proﬁlovaly jako
venkovské městečko s drobnou řemeslnou
výrobou, významným bylo hrnčířství, obuvnictví a tkalcovství.

Náměstí na konci 19 století

8.

Odhalení pomníku padlým v 1 světové válce
21. října 1928

9.
10. 11.

5. 4.

6.

3.

1.
2.
12.

Kožlany

Pomník padlým v 1. světové válce byl slavnostně odhalen 21. října 1928 za účasti tehdejšího ministra zahraničí a místního rodáka

a 1789 postihly Kožlany rozsáhlé požáry.

Kožlany patří k lokalitám s bohatou kulturní tradicí. Během 19.století zde vzniklo několik spolků a organizací - Beseda založená již
v roce 1869, sbor dobrovolných hasičů v roce 1873, zpěvácký spolek Lumír. V roce 1906
vznikl dělnický spolek Pokrok jako sdružení

Naučná stezka vede jak ulicemi města
a seznámí Vás s jeho nejvýznamnějšími památkami, tak v jeho okolí po zajímavých
přírodních partiích. Celý okruh měří km,
je možné ale projít jen některé jeho části.
Stezka je značena standardním symbolem
bílého čtverce se šikmým zeleným pruhem, jednotlivá stanoviště jsou vyznačena
v mapce.

13.

Trasa 6 km
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Výchozí stanoviště, radnice a náměstí
Kostel sv. Vavřince a stará škola
Bývalé tržiště, pivovar a škola
Rodný dům Eduarda Beneše
Sokolovna a městský park
Kožlanské hrnčířství
Hliny – bývalé hrnčířské kutiště
Židovský hřbitov
Údolí Hrádeckého potoka
Hradiště Angerbach
Vožehův rybník a Javornice
Hřbitov, rod Eduarda Beneše
Vyhlídka na město

ANKETA
Na otázku v lednu jste odpovídali takto:

Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku: Jaký strom by bylo nejlépe
vysadit místo vrby v parku u zdravotního střediska?

Anketní otázka pro měsíc únor:
Využijete rozšíření knižního fondu naší knihovny
k její návštěvě?
(Anketa bude spuštěna 1.2.)

stav hlasování k 30.1.2008 10:20 hod

PRO CHVÍLE ODDECHU
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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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