KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN 2009
Z RADNICE ...
Co je nového
Vstoupili jsme do nového roku
2009.
Přeji Vám v tomto roce
hodně štěstí a zdraví i úspěchů
v osobním
životě
a
v práci.
Věřím, že i
přes
celosvětové
problémy
finanční
krize bude
tento
rok
zase o něco
lepší, než-li
ten
uplynulý.
V závěrečných týdnech a dnech
minulého roku jsme řešili několik
poruch na vodovodním řadu.
Všechny se nám podařilo odstranit
tak, aby nebyla ohrožena dodávka
pitné vody občanům města. Pro
zjištěné nedostatky v projektu na
zateplení školy jsme zrušili výběrové řízení na dodavatele stavby.

Je nutné nechat vypracovat nový
prováděcí projekt, který přesně
zohlední všechny nezbytné skutečnosti a omezí na minimum možnosti vzniku většího počtu vícenákladů při samotné realizaci stavby.
Nové výběrové řízení se uskuteční
až po zhotovení projektu. Celkový termín výstavby by tímto zdržením neměl být ohrožen.
Díky opožděné dotaci ve výši
150 000,-Kč z MK ČR , se realizuje
oprava oken kaple v Hodyni až nyní. V této fázi jsou naplánovány
sítě do všech oken tak, aby se zamezilo létání holubů do objektu.
Zároveň budou celkově zrekonstruována dvě okna (nové kovové
rámy a výplně z olověného skla).
Současné mrazivé počasí nám
umožnilo nastříkat hřiště u školy a
připravit tak bezpečné kluziště pro
děti.
Za pomoc děkuji
našim
hasičům, kteří pomohli svoji technikou, a to konkrétně panu V. Foldovi. Během zimních prázdnin by-

lo kluziště dětmi i jejich rodiči bohatě využíváno.
Schválení rozpočtu města na
prosincovém zasedání zastupitelstva umožňuje již od prvních dnů
nového roku jeho realizaci. Navýšení disponibilních prostředků je
možné hlavně získáním dotací.
Žádat
budeme
především
z rozpočtu kraje. Prioritou našeho
rozpočtu jsou investice do budoucnosti, tj. zateplování budov, rozvoj inženýrských sítí a opravy
školských zařízení.
S novým rokem také přichází
dosti
výrazná
změna
v hospodaření města. Podle zákona se můžeme stát během roku
2009 plátci daně z přidané hodnoty. Co všechno tato skutečnost
přinese se teprve uvidí a vyhodnocení budeme moci udělat až po
uplynutí ročního účetního období.
Mgr. Vladimír Přibyl

Dne 19.12.2008 se konalo 10.zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující
usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č. 117/08 - zprávu o činnosti rady města Kožlany od posledního
zasedání zastupitelstva města Kožlany konaného dne 30.10.2008,
č. 118/08 - zprávu starosty města.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 119/08 - změnu rozpočtu města Kožlany na rok 2008 - 8. rozpočtové opatření a případné drobné překročení nebo nedočerpaní
výdajů a příjmů města /max. 3
%/, ke kterým dojde v závěru roku
a akceptuje přesun finančních prostředků v položkách v rámci oddílu
a kapitoly, č. 120/08 - rozpočet
města Kožlany na rok 2009, č.
121/08 - změnu rozpočtového
výhledu města Kožlany na rok
2010 – 2011, č. 122/08 - použití
jako ceny reprodukční k ocenění
pozemků zjištěných při digitalizaci
www.kozlany.cz

a pozemkových úpravách tyto základní ceny vycházející z hodnot
vyhlášky
č./540/2002
Sb./
003/2008 Sb., o provedení některých
ustanovení
zákona
č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška):
- orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý trvaní
porost: 3,- Kč/m2,
- lesní pozemky: 3,80 Kč/m2,
- stavební pozemky: cena základní
35,- Kč/m2,
č. 123/08 stavbu rodinného
domu, garáže a přístřešku na pozemku p.č. 1528/1 v k.ú. Hodyně,
č. 124/08 - přidání
pozemků
st.p.č. 336/3 a st.p.č. 336/5 v k.ú.
Kožlany v majetku města ke
schválené
směně 1/5 pozemků
p.č. 3969/1, 3969/2 a 4000/2 v
k.ú. Kožlany za část pozemku p.č.

285/2 v k.ú. Hedčany (po zaměření p.p.č. 285/3) v majetku města
ze dne 30.10.2008, č. usn.
106/08, č. 125/08 - prodej pozemků p. č. 3662/20 a 3623/60 v
k.ú. Kožlany za cenu 1,- Kč, č.
126/08 - odkoupení kanalizační a
vodovodní přípojky na pozemcích
města za cenu ve výši 50 % pořizovacích nákladů.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 127/08 - prodej pozemků
st.p.č. 3971/1, 3971/2, 3971/3,
3971/4, 3971/5, 3971/6, 3971/8,
3971/9,
3971/10, 3971/11, 598 a 599 v
k.ú. Kožlany.
* Poznámka: Osobní údaje prodávajících a kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí v zápisu
na městském úřadě.
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Informace o poplatcích...
Poplatek za psa pro rok 2009
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1 psa v
rodinném domě 50,- Kč, za dalšího
200,- Kč a za psa v domě o více
bytových jednotkách (bytovky)
200,- Kč a za každého dalšího také
200,- Kč. Za psa, kterého vlastní
obyvatelé přilehlých obcí / Buček,
Hedčany, Hodyně a Dřevec / je
poplatek 30,- Kč, za dalšího 50,Kč, v bytovce 50,- Kč a za dalšího
také 50,- Kč.
Poplatek za psa lze zaplatit hotově v pokladně MÚ Kožlany v
úřední dny do konce února 2009.
Poté budou rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2009 také zůstává ve stejné

výši. Pro trvale bydlící osoby je to
500,- Kč za jednu osobu. V domě,
který není trvale obydlen, zaplatí
jeho majitel také 500,- Kč.
Trvale bydlící občané obdrží
známky na popelnice, ostatní 10
kusů pytlů na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše ceny známky, o kterou by měli zájem. Bližší informace
budou poskytnuty na MÚ Kožlany.
Poplatek za svoz odpadu mohou
občané platit hotově v pokladně
MÚ Kožlany v úřední dny do
27.2.2009.
Po tomto datu budou rozeslány
složenky a poté budou známky a
pytle na svoz odpadu vydávány na

základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje na rok
2009 je nově 96,- Kč ( z původních 5,- Kč/ks byla cena zvýšena
na 8,- Kč/ks) a je možné jej uhradit rovněž v pokladně města.
Zpravodaj by měl být zaplacen do
konce
ledna
2009.
V následujících měsících obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený (tzn. od čísla
2/2009).
Všechny uvedené poplatky lze
platit hotově do pokladny MÚ
Kožlany v úřední dny.

Rekonstrukce oken kaple v Hodyni
Jak si jistě mnozí všimli v okolí kaple v Hodyni je čilý stavební ruch. Ten je spojený s rekonstrukcí oken této
památky. Ve dvou obrázcích přinášíme pohled na probíhající práce. Věříme, že rekonstrukce oken není poslední
prací v obnově kaple.

Muzeum Mariánská Týnice
14. ledna 2009 zveme návštěvníky do muzea v Mariánské Týnici na
4. umělecký večer,
který pro Vás připravil Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice.
Vystoupí Vladislav Borovka - hoboj, Martin Kos - housle, Štěpán Kos - klavír.
Začátek je tradičně v 19,30 hod.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici děkuje městu Kožlany za
vánoční stromky, které byly použity na výstavu „Vánoce v Evropě“.
Jana Dienstpierová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna oznamuje čtenářům, že v pátek 16.1.2009 bude knihovna uzavřena
z provozních důvodu.
Na vesnicích budou knihovny otevřeny 9. a 23. ledna.
H. Tupá
Dění v knihovně dále sledujte na: http://www.knihovna.kozlany.cz
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kostel svatého Vavřince a jeho mobiliář v době 1939-1940 ... pokračování
K bočnímu vchodu ze severu byla v roce 1780 přistavěna předsíň. Nad vchodem barokním štítem po
stranách zdobených hlavicemi. Vydlážděná žulovými
deskami zakrývající hrobky farářů v ní pochovaných.
Při pravé straně vchodu do kostela je náhrobní deska
děkana Karla Kučery,zemřelého roku 1801, za kterého
probíhala přestavba celého kostela a výstavba nové
fary. Náhrobní deska je z
mramoru, nahoře zdobena pletencem z listů, nad
ním křížek a biret. Dole s
latinským nápisem. Při
levé straně vchodu pak
deska faráře Jana Schabaty (Šabaty), který zemřel roku 1816 oplakávaný všemi jako přítel
českých bratří a otec
chudých. Deska je z pískovce,
nahoře
rovněž
zdobena pletencem z listů
a nad ním kalich s hostií a
latinský nápis. Na levé
straně předsíně visí velký
krucifix s corpusem v životní velikosti a zvenku
po stranách předsíně stojí dvě sochy z roku 1904. Na
levé straně socha Panny Marie s Jezulátkem, kterou
darovala kostelu rodina Čebišova z Kožlan a na pravé
straně socha sv. Josefa s Jezulátkem. Obě sochy byly
zhotoveny v dílně J.Havlíčka z Rakovníka. Druhý hlavní vchod je od západní strany v průčelí chrámu. U
obou vchodů jsou zazděné ve zdi kropenky tesané z
kamene a u hlavního vchodu
pak dvě zpovědnice zelené
olivové barvy.
Původní kožlanský kostel
sv. Vavřince byl bez věže a
zvony byly zavěšeny na přízemní dřevěné zvonici,která
při velkém požáru roku 1768
shořela. K stavbě věže bylo
přikročeno až při obnově
kostela roku 1782 přístavbou k průčelí chrámu. Věž je
kamenná 33 metrů vysoká a
má dvě patra. V přízemí je
vchod a zpovědnice, v patře
pak kůr podepřen dvěma
sloupy a ohražen masivním
dřevěným zdobených zábradlím. Na kůru jsou varhany pořízené roku 1678 Jeho Milosti urozeným pánemVojtěchem HynkemTýřovských za 54 zlatých.
Přední nová část varhan byla zhotovena až po velkém
požáru. Kde byly varhany zhotoveny není doloženo,
ale pravděpodobně v Čisté ve známé varhanářské rodině Guthů. Příchod na kůr vede točícími schody z boku věže. Z jižní strany vedou schody na zvonici,která
je zbudována z mohutných dubových trámů. Pod zvonicí jsou umístěny měchy varhan,které se tahaly původně provazy z kůru. Zvonice má čtyři velká okna se
šikmo skloněnými prkýnky v oknech, aby tam nezaháněl déšť a sníh. Nad zvonicí se klene trámoví cibuwww.kozlany.cz

lovité věže, která je kryta šindelem ve tvaru červených tašek a nad ní je lucerna zakončená makovicí s
křížkem.
Původní chrámové
zvony se při velkém
požáru roku 1768
rozlily a ze zvonoviny
byly plzeňským zvonařem J.W.Seitzem
ulity tři nové zvony,
které byly roku 1770
zavěšené na provizorní dřevěné zvonici
a teprve po přístavbě
věže roku 1782 na
novou věž kostela.
Největší zvon byl
O,82 m vysoký v
průměru 1.O4 m.
Nahoře měl pás barokních ornamentů a
na plášti jedné strany znak Novoměstského ústavu šlechtičen v Praze s
latinských nápisem: „A fulgure et grandine per tutelares suos liberet nos deus anno 1769“ Na druhé straně pláště pak Kristus na kříži, po stranách Panna Marie, sv.Jan Evangelista dole s nápisem: „Durch Feier
und Hitz bin ich gflossen Jacob Wihelm Seitz hat mich
zu Ehren Gottes gegossen in Pilsen anno 1769.“ Zvon
vážil 1157 liber (578,50kg). Druhý zvon byl vysoký
0,67m, v průměru 0,88m. Na plášti jedné strany s
nápisem „Quas igne examinas precios earum a fláma
konserva anno 1769“ Na druhé straně nápis zvonaře
jako u zvonu prvého. Vážil 710,50 liber to je
355,25kg. Třetí zvon byl 0,53 m vysoký a měl v průměru 0,66 m. Na plášti jedné strany s nápisem : „Gloria et honore coronatos honori et gloriae suae debitor
servet omnipotens anno 1769.“
Na druhé straně nápis zvonaře jako u předešlých zvonů. Vážil 40
liber (20kg) a kostelu
ho daroval kožlanský
soused a mydlář (Ital)
Bernard Massony . Na
sanktusové věžičce byl
zvonek
ohlašující
pozdvihování ve váze 9
kg, který byl ovládán
provazem za oltářem.
Za první světové války
byly roku 1917 zrekvírované čtyři
zvony,
dva velké zvony, umíráček a pozdvihováček.
A na věži zůstal je jeden, nejmenší ze třech
velkých zvonů, který je na věži dodnes. Ten ohlašoval
ráno, poledne a večer, úmrtí a pohřeb. Za zvony pak
obdržel chříčský patronát 4 000 korun rakouské měny, aby za ně nakoupil opět válečné půjčky.
Teprve roku 1935 se ustrnul nad kostelem sv.
Vavřince kožlanský rodák, farář a vikář František
Smrž a daroval kostelu tři nové zvony, dva velké a
Kožlanský zpravodaj 1/2009
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č.kanovník svému rodišti, ulit
L.P.1935 Rudolfem Pernerem z
Českých Budějovic. Druhý
zvon
byl zasvěcen sv. Václavu. Byl
0,75m vysoký v průměru 0,94 m.
Nahoře s pásem listů vinné révy a
hroznů. Na plášti s nápisem: „Sv.
Václave, vévodo české země, nedej zahynout nám ni budoucím.“ S
reliéfem sv. Václava sedícího na
koni s praporcem v ruce. Na druhé
straně se stejným nápisem jako u
předešlého. Malý zvon, umíráček
byl 0,42m vysoký v průměru
0,46m. Na jedné straně s nápisem: „Radost věčnou dej všem
zemřelým ó Pane!“ Na druhé straně s věnováním a jménem zvonaře
jako u předešlých a umístěn byl v
lucerně hlavní věže.

umíráček. František Smrž se narodil v Kožlanech roku 1858. Studoval a maturoval v Plzni a pak se
oddal kněžství. Po vysvěcení roku
1883 se stal kaplanem v německé
osadě St. Sedliště u Stříbra. Roku
1884 byl kaplanem v Kněževci a
roku 1890 farářem v Hlovovicích, v
Křivoklářě a roku 1911 farářem a
rakovnickým vikářem v Kněževci a
čestným kanovníkem ve Staré Boleslavi. Zemřel roku 1937 v Rakovníku.
Největší darovaný zvon byl 0,90
m vysoký, v průměru 1,08m. Nahoře měl pás ornamentů a v něm v
oválech pět písmen tvořících nápis
Maria. Na jedné straně pláště nápis: „Páně přesvatá, bez poskvrny
počatá, oroduj za nás“. Nad nápisem reliéf Panny Marie s Jezulátkem. Na druhé straně pláště s nápisem: „Věnoval František Smrž

Bohumil Vondrášek

ŠKOLKA a ŠKOLA

4. února se koná zápis dětí do první třídy školního roku 2009/2010.
Zápis proběhne v ZŠ Kožlany od 14:00 do 17:00 hod.
“Zimní stadion“ u ZŠ Kožlany
Díky přízni počasí a pomoci hasičů se umělá tráva sportovního areálu proměnila o vánočních prázdninách v ledovou plochu, jež byla hojně využita dětmi i jejich rodiči.

www.kozlany.cz
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NAŠE SPOLKY
Plesová sezóna začíná...
Myslivecké sdružení Kožlany
otevírá plesovou sezónu svým tradičním plesem, na který si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 17. ledna od 20:00
hod. do sokolovny Kožlany.
Jak bývá na tomto plesu dobrým
zvykem, můžete se těšit na bohatou mysliveckou tombolu.

Dalším plesem letošního roku bude
I. ples města Kožlany, který
přivítá taktéž kožlanská sokolovna
v sobotu 14. února od 20:00
hod.
Využijte prezentaci svých firem
v rámci tomboly na tomto plesu.
Informace na radnici.

Dalšími plánovanými plesy jsou:
24.2. Masopust
a
28.3.
Šibřinky

SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – prosincové výsledky
v druhé třetině opět zabral a prakDřevec - České dráhy 6:9 (1:3,
2:1, 3:5)
ticky rozhodl o svém vítězství. V
poslední části se hrál vyrovnaný
S druhým celkem tabulky jsme sehráli vyrovnané utkání, bohužel
hokej, šance se střídaly na obou
jsme propadali v obraně především
stranách, ale Žilina si už vítězství
pohlídala.
kolem vlastní branky a stále jsme
tak dotahovali jedno- až dvouSESTAVA: Kotas st.-Slemenský,
Švamberg,
V.Kulhánek,
Ipoltbrankové manko. V závěru si pak
Kovařík, Holzman, Kotas ml. už soupeř vítězství pohlídal i díky
tomu, že využil naší přece jen oteŠnajdr,
Šnajdauf,
M.Kulhánek,
BRANKY: Holzman 3, Slemenský
vřenější hry ke vstřelení dalších
branek.
SESTAVA: Kotas st.-Hach, ŠvamDřevec – Mladotice 2:5 (1:1,
1:3, 0:1)
berg, V.Kulhánek, Ipolt-Kovařík,
Proti tradičně nepříjemnému souHolzman, Kotas ml.-Šnajdr, Šnapeři jsme podali špatný výkon, až
jdauf,M.Kulhánek-Prusík, BRANKY:
Prusík 3, Šnajdr 2, Kotas ml.,
příliš se projevily absence v obraně
i v útoku, navíc jsme nebyli schopVOLEDBOUCH:Švamberg,
ni dát gól ani z těch nejvyloženějM.Kulhánek
ších pozic. Mladotice ve druhé třeDřevec - Velc Žilina 4:7 (2:4,
tině odskočily o dvě branky a ve
třetí třetině si pak už vedení i přes
1:3, 1:0)
náš tlak pohlídaly, navíc v závěru
Proti lídrovi soutěže, který nás v
potrestaly naši hru vabank.
prvním utkání vyprovodil s debaSESTAVA: Weiss-Hach, Švamberg,
klem, jsme začali aktivně, v poli
Heidenreich, Ipolt-Prusík, Kovařík,
neměl soupeř až takovou převahu,
ovšem v naší třetině si počínal
Kotas ml.-Šnajdr, Šnajdauf, Běláč,
BRANKY: Prusík, Běláč
zkušeně a trestal prakticky každou
naši chybu. Po našem snížení pak

Dřevec – Kralovicko 2:3 (1:0,
0:1, 1:2)
V první polovině utkání jsme byli
trochu lepší, navíc skvěle chytal
náš brankář, ale srážela nás žalostná produktivita. Z řady samostatných nájezdů se ujal jediný a i
další šance jsme pálili jednu za
druhou. Pak jsme svými chybami
umožnili soupeři obrat a když už
jsme se štěstím vyrovnali, další
hrubka při rozehrávce 3 minuty
před koncem znamenala definitivní
ortel.
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Švamberg, V.Kulhánek, Ipolt-Kovařík,
Holzman,
Prusík-Šnajdr,
Š.Kulhánek,
Běláč-M.Kulhánek,
Heidenreich, BRANKY:
Šnajdr,
Prusík,VOLEDBOUCH: V.Kulhánek
Další program:
St 7.1.
Čt 15.1.
Čt 22.1.
Čt 29.1.
Út 3.2.

Dřevec
Dřevec
Dřevec
Dřevec
Dřevec

- Abisko
– Žebnice
– Hadačka
- Průhon
– Č. dráhy

21:30
22:00
20:30
22:00
20:30

Jiří Švamberg

Výsledkový servis DBK BECKER Kožlany - Kralovice – prosinec 2009
Dorostenky:
Aritma Praha „C“ - DBK K-K
51 : 63 (21:13 / 30:28 / 44:48)
Jonášová D. 18, Houšková A. 16,
Hanková B. 13, Kulhánková K. 11,
Šnajdrová I. 4, Kulhánková V. 1
Venkovní zápas se Sokolem Dolní
Počernice byl odložen na 7.2.

Mladší žákyně:
BaK Plzeň - DBK K-K
52 : 38 (17:11 / 33:14 / 41:30)
Čechurová H. 16, Kalousová K. 9,
Maroušková M. 4, Salfická P. 3,
Hanzlíková D. 2, Buňková K. 2,
Zemanová
K.
2
26 : 52 (10:17 / 11:24 / 17:42)
Čechurová H. 19, Kalousová K. 14,
Maroušková M. 6, Šliková S. 6,
Salfická P. 2, Buňková K. 2, Hanzlíková D. 1, Svobodová E. 2

Nejmladší žákyně:
Loko K. Vary - DBK K-K
38 : 50 (2:12 / 16:26 / 26:34)
Buňková K. 18, Polívka V. 18,
Havlíček A. 12, Zeman M. 2
32 : 46 (2:14 / 14:36 / 22:40)
Buňková K. 16, Slabá R. 8, Staněk
F. 8, Polívka V. 6, Havlíček A. 4,
Zeman M. 4
Domácí zápas s TJ Klatovy byl odložen na 28.2.

Domácí zápas se Sokolem Toužim
byl odložen na 8.2.
Dění v DBK Kožlany – Kralovice můžete sledovat na http://basket.kozlany.cz

www.kozlany.cz
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Sudá vs Lichá – poslední zápas roku 2008
Tradiční basketbalové rozloučení s rokem se
uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Kožlany 27. prosince. O rozdělení do družstev Sudých a Lichých
tentokráte rozhodoval rok narození rodičů (maminky u dívek a tatínka u chlapců). Po drobné
korekci po rozdělení, kdy Sudí byly až „moc silní“
byl zápas zahájen rozskokem. Nikdo nevěděl,

jak dlouho se bude hrát, neboť krédem tohoto
zápasu je heslo „Hrajeme dokud alespoň někdo
může“. Nakonec jsme se shodli, že zápas zahrajeme na 4x60 min.. Takže po 240 minutách hry
skončil zápas tradiční (a řízenou) remízou
331:331. Na prodloužení již nezbylo sil a všichni
byli s v pohybu prožitým dnem spokojeni.

Otevření Areny
V pátek dopoledne byl v Rakovníku za účasti tajemnice OVV ČSTV
Ireny Lehárové, starosty Rakovníka Zdeňka Nejdla, místostarosty
Jana Šváchy, viceprezidenta ČMGS
Radka Šebely a dalších hostů slavnostně otevřen šestijamkový Indoor Putting green s názvem OLIVIA
ARENA.
"Konečně jsem společně s rodiči
Olivie dostál svým slovům, že pro
Olivii, které tímto předávám klíče,
podobné zařízení vybuduji," uvedl
mimo jiné Václav Leitner, který má
nové tréninkové prostory takzvaně
na svědomí.
"Já Vaškovi i všem ostatním moc
a moc děkuji. Jsem šťastná, že absolvuji pořádnou zimní přípravu,

která by mi měla pomoci k lepším
výsledkům,"
poděkovala
Olivia
Prokopová.

Poté slovo dostal starosta Nejdl,
který mladé golfistce popřál mnoho
dalších úspěchů a zároveň ocenil i

šestou příčku mezi krajskými sportovci.
Slavnostní křtu a úvodního puttu
se posléze ujal olympijský vítěz
z Barcelony 1992, desetibojař Robert Změlík. "Rád jsem dnešní pozvání přijal, protože nás s Olivií
pojí několikaleté přátelství a prakticky celou dobu jsem její sportovní růst bedlivě sledoval. Od nového
roku bude také Olivii moje společnost Starlife marketingově zastupovat, jelikož ji jako třetí přibíráme
do našeho Starteamu. Ten mimo
Olivie bude tvořit desetibojař Roman Šebrle a dálková plavkyně
Yveta Hlaváčová."
Petr Feix

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
9.1.
13.1.
13.1.
14.1.
17.1.
17.1.
20.1.
23.1.
24.1.
24.1.
25.1.
27.1.
30.1.

21:00
17:00
19:30
19:30
9:00
20:00
19:30
21:00
13:00
10:00
10:00
17:00
21:00

Rocktéka a RUM párty
Kozí příběh – Pověsti staré Prahy
Kozí příběh – Pověsti staré Prahy
4. umělecký večer
Mladší žákyně: DBK K-K – BaK Plzeň
Myslivecký ples
Vy nám taky šéfe
Tři sestry
Turnaj v prší
Nejmladší minižákyně: DBK K-K – BaK Plzeň
Nejmladší minižákyně: DBK K-K – TJ Klatovy
Vesmírní opičáci
Karaoke Párty

www.kozlany.cz

Fantasy Land
Kino Kralovice
Kino Kralovice
Muzeum MT
Tělocvična ZŠ Kožlany
Fantasy Land
Kino Kralovice
LD Kralovice
Fantasy Land
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
Kino Kralovice
Fantasy Land

Fantasy Land
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
Muzeum MT
DBK K-K
MS Kožlany
MěKS Kralovice
Fantasy Land
DBK K-K
DBK K-K
MěKS Kralovice
MS Kožlany
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MS Kožlany si Vás dovoluje pozvat na
MYSLIVECKÝ PLES
který se koná
v sobotu 17.ledna od 20:00
ve Fantasy Land (Sokolovna) Kožlany
bohatá myslivecká tombola
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda si myslíte, že letošní
vánoce budou bílé?

Na prosincovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc leden:
Kam se chodíte vyžívat na bruslích?

stav hlasování k 6.1.2008 10:40 hod

(Anketa bude spuštěna 7.1.)

Proměny...

dříve

v létě

www.kozlany.cz

současnost

na sněhu
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Zima v Kožlanech...

PF 2009

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (p. Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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