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ilne }4. listopaclu 19El, ocl 17.0O hod. se bude konat v nialérn sále SvazáČku přerl,náŠka

a členská schůze ji/,S. ť,ednášet bude Tng. arch. petr Chotěbor na téna: "St,avebnÍ podoba

české středovělré tvrze|'.

iia pr.ogramu schůze následující po přeclrrášce bude návrh plánu práce KAS na rok 1985

Po schůzi buCou předány Ročenky KAS 64.

Svazáček je t-rn nároží ulice )vořákovy o 1. máje ne Borech. Je u předposlední staniee
trlmvají č. 1 a 4 na Borech.

itočerrky nepřevzaté na schůzi budou rozeslány poštou v prŮběhu něko}ika následujících týOnŮ.

Veškerou koresponclenci p::o KA;j zasíle jte na adresu: Josef i,.iler, u}. Kar}a VokáČe Č. 21

320 21 it_zeň

+ ljzávř:rka pro Ror-:enku KAS 85 je st:novena nc 1tonec bÍezna Bť).

počínaje tínto číslem bucle Tnťorntační 1ist i.,AS přinášet zajímavosti ír dot.tzy. i,;ŮŽe je

zasílat ;1^ažůý č}en. Jeclnotlivé čIánky by nern,lly překroČit ciélku deseti řddkŮ na ťornátu A4.

i,o}:uc] infornace obsahuje nějaké sciělení o r,rístó, kieré Ize lolca] izovat; nrěle bJ' tato Iokcli-
z ace být proveclena ve sin;,,,s}u ins;trukce prc ,,rutory :1očonky I"A3,

V článku J. l.iic]<a Unterajegangene Dorfer
und .iecllrrngen ./L;arienbader jIeueste iTacir-

richterr č .l z ]_ .r.lc;l6/ je uvedeno , ž:e v

řišskén arcl-rivu v ];nichově je ul ožena napa

okolí Schbnsee /v L]avor:ďiu,/ z r. L626, na

níž je v p;,ostoru rra hranici Čec}r napslino

"v tonto i,evíru by nrěl ležet lijiihrstein".
Autor klade zmíněný revír do prostoru mezi
1.1eší ,ZplÓss/ a !-rančiirou Hutí /Tranze!-
hitte/, kan Sedláček ,/}lrady a.z,&nky IXr92/
v článku pod názvem l]radiště klade j:kýsi
hrgc] na vrch Pleš ,/plijsser Ber3/ , :]; upozor-
ňuje nl: rnožnou souvislost. 0bě zmínčné osa-
cly zanikty. 1'1eš je dnes k.ú, Smolov a

P. ltožnberský

V knize lr,i. Ilrclliěky ]<řižíkův rodný

kr"aj 11 ., vydané v I(1atovech bez data,
no str. B7-BS stojí: Na Vlčí hoře ,/u Flá-
nice a l(řížovic okr. Klatovy/ sí Jakub

šíma z }iilížovic, rnístní podivín, steví hrac1

a kolem nej nenší tvrze. Říkal: "Čekárn ťitok

od Koražáovic...."
P" Rožnberský

V. i_očka l,e své knize .ijiny 1;olitickélro
okresu jiralovického vyclané v r. 1930 v i,'ralovi-
cích na více nístech ,/nepř. str. B l t|)3/ se

zniňuje o volovém opevnřní v 1esích severně o,_1

?Las /okr. Plzeň-sever/ zvanén l,iasné krriny. i,i

iTa zák1:oč nepřesvčdčivých vývodů z pomístních
jnren jp klac]e do střední či pozdní doby hracliět-
ní. Lolca}izace je natolik nedoetatečná, _l" se

zrníněné valy v současné době nepodařilo v teré-
nu nalézt. Kdo by nohl k jejich lokalizaci ně-
jak přispě!l nechi laskavě poclá zprávu.

J " Liiler

O. Lenz v lmize Geschichte (]e§ ','ieseritzer
Lánc]chens r-rnd iierren von Schvlanberg und Gutterr-
stein bis nach Cem 30 jáirrigen Kriege vydané v
I]rně r. 1931 na str" 12 píše, že dosklepa ťary
v Čeiivi ,/okr. Tachov/ óstí tři zcela zatopené
chodby, jed.na z hrobky poo kostelem, jedna z

Krasíkova a jedna ze směru staré polžické tvrze.
Tyto chodby nedává věak clo souvislosti s tvrzí,
která zc-Ie poclle něj existovala. Při návštěvě
lokality v létě 1984 bylo zjištěno, že fara jíž
neexistuje.

li. Trachta

\


