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V dnešním čísle si přečtete:
- Co je nového…..
- MÚ Kožlany – informace k třídění odpadů a dodržování Vyhlášky 2/1995
- Výměna řidičských průkazů do 31.12.2007
- Upozornění na zánik povolení k odběru a vypouštění vod k 1.1.2008
- „Sté výročí knihovny“ příspěvek H.Tupá
- Kalendář Městské knihovny Kožlany na únor 2007
- „Angerbach královský a lovecký hrádek u Kožlan“ příspěvek MVDr.Vondráška
- Nabídka „Vlastivědného sborníku“ M.Týnice
- Pozvánka na koncert v Mariánské Týnici
- Pronájem-byt-poptávka
- TJ Kožlany – oddíl stolního tenisu
- Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeń – oznámení o ceně vodného a stočného
od 1.1.2007

Sobota 10.února – ZIMNÍ POCHOD PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
pořádá SDH Kožlany
Sraz účastníků ve 13,00 hod. u hasičské zbrojnice na sídlišti v Kožlanech
Trasa směr Strachovice – Hrádecko
Občerstvení zajištěno
Pátek 16.února – OKRSKOVÁ VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA V HLINCÍCH - HASIČI
Úterý 20.února – M A S O P U S T V KOŽLANECH
pořádá FO OLYMPIE Kožlany
Průvod masek městem a večer maškarní bál v sokolovně Kožlany
Sobota 24.února – ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
PRO MLADÉ HASIČE V OBOŘE
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Nový rok začal rekordními teplotami v lednu a bylo jen otázkou času kdy
příroda předvede nějakou ukázku své síly. Orkán Kyril který zasáhl celé naše
území byl znát i u nás v Kožlanech. Škody které způsobil byly oproti jiným
místům v ČR malé. V Kožlanech spadly dva stromy v parcích, ze střechy MÚ
odnesl vítr dvě šablony plechu,v lesích podle odhadu popadalo asi 100 až 120
m3 dřeva. Někde spadlo pár tašek , hřebenáčů a jeden štít u stodoly. O
žádných dalších škodách MÚ zatím nebyl informován. Během týdne byla
většina škod opravena.
Z práce úřadu, starosty a rady je důležité například objednání
počítačového programu MISYS , který umožní vyhledávání map z katastru.
Dále byly osloveny dvě místní firmy, aby udělaly nabídku na nové autobusové
čekárny.
Starosta města jednal s ředitelkou SÚS Kralovice o možnosti opravy
komunikace ve Dřevci, která se podle vyjádření paní ředitelky neuskuteční dříve
než v roce 2008.
Během měsíce ledna se uskutečnily schůze SDH ve všech našich obcích
včetně Kožlan. Na těchto schůzích mají občané příležitost říci své náměty či
připomínky pro práci rady města, starosty či zastupitelstva. Všechny tyto
připomínky jsou průběžně řešeny.
Zajímavou informací pro naše občany je příprava retrospektivní výstavy
českého malíře Bohumila Konečného, který na sklonku svého života žil a
pracoval v Kožlanech. Na pořádání této výstavy se podílí i město Kožlany
finančním příspěvkem. Odkaz na tuto akci najdete na www.bimba.cz.
Upozorňujeme občany na zákaz parkování osobních automobilů na
chodnících ve městě. Vzhledem k často se opakujícím „nešvarům“ řidičů, bude
toto řešeno ve spolupráci s Policií ČR.
Během měsíce února 2007 je možné ještě platit poplatky na letošní rok
hotově v pokladně MÚ Kožlany, tj. poplatek za odpad a poplatek za psa. Výše
poplatků je stejná jako v loňském roce.




V Kožlanech a v přilehlých obcích jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad. Jedná se o kontejnery na plast, papír, sklo, textil a baterie. Tyto
kontejnery mají sloužit k tomu, aby o nich občané mohli ukládat patřičný odpad
a neplnili si jím svoje popelnice. Ale jejich poslání je také a hlavně v tom, že
Kožlany jsou jako jiné obce zapojeny do systému třídění odpadu, který
provozuje firma EKO-KOM. Tato firma na základě toho, kolik je vyvezeno
tříděného odpadu, platí obcím za tyto komodity.
Proto čím víc budeme třídit, bude to mít větší finanční efekt pro
rozpočet města. Proto by po nějakém čase, když tento přínos bude velký, mohlo
dojít i ke snížení poplatku za svoz odpadu, který platíme všichni.

Záleží na nás, jak budeme společně a každý za sebe
hospodařit.

Upozorňujeme občany, že při venčení psů na veřejném prostranství je
třeba výkaly uklízet. Každý by si měl po svém miláčkovi tu „ hromádku „
odklidit, aby to pak nemuseli dělat jeho spoluobčané, kteří měli tu smůlu a na
jejich předzahrádku psík vběhl. Týká se to samozřejmě i jiných veřejných a
většinou travnatých ploch, o které se někdo stará.
Toto uklízení by mělo být samozřejmostí stejně jako ohlídání si svých
psů, aby nám po Kožlanech volně nepobíhali.
Oba tyto přestupky proti Vyhlášce č.2/1995 o čistotě města by po zjištění
viníka mohly být předány k projednání přestupkové komisi.
Dalším problémem je, že někteří naši spoluobčané z rodinných domů
ukládají svůj odpad místo do svých popelnic do kontejnerů, které jsou určeny
pro obyvatele bytovek. Ti potom přicházejí ke kontejnerům, které jsou naplněny
i tím, co se v bytovkách ani nedá najít.

Měli bychom být k sobě vzájemně víc ohleduplní a zodpovědní.

KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVOU
VODU NEBO KDO DO TĚCHTO VOD VYPOUŠTÍ ODPADNÍ
VODU, MUSÍ MÍT POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO
• Fyzická osoba – odběr vody k zalévání
•
•

zahrady či k napájení drobného
zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
Živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních
vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
Zemědělec – odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?

• A dále např. rybníkář, provozovatel veřejného koupaliště apod.

K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního
úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení
povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou
(vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní
vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:
• U fyzické osoby až 50 000 Kč
• U právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru
povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní
moci do 31.12.2001.
Povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální
zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na Vašem obecním úřadu nebo volejte
bezplatně infolinku 800 101 197.

www.zanikpovoleni.cz
Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Knihovna má narozeniny

1907 – 2007
Sté výročí knihovny
Kralovický obzor leden 1907
Z Kožlan. První veřejná lidová knihovna na Kralovicku založena a co
nejdříve otevřena bude v Kožlanech. Většina svazků této knihovny darována
byla Občanskou záložnou v Kožlanech, které proto v první řadě patří zásluha o
založení její. Knihovna sama umístěna jest nyní v městské kanceláři, veškeré
svazky této lidové knihovny, jichž počet dosahuje téměř plného tisíce, jsou
vázány a ve dvou vhodných skříních uloženy. Celá knihovna, dříve než bude do
oběhu dána, byla pečlivě prohlédnuta a veškeré literární bejlí, zejména tak zvané
krváky a knihy rázu zřejmě klerikálního byly z veřejné knihovny této naprosto
odstraněny. Vyloučené svazky nahraženy byly knihami, jež darovalo několik
místních pokrokovců. Všechny výpůjčky knih z této veřejné knihovny budou
pro veškeré občanstvo kožlanské zcela bezplatné, den otevření bude co nejdříve
ustanoven a veřejně prohlášen. Úplný seznam celé knihovny pořídil a
uspořádání provedl městský tajemník p. Pavel Vyšata, který se také sám nabídl a
uvolil obrovskou práci s hromadným tímto vypůjčováním spojenou úplně
zdarma vykonávati. Plné uznání a upřímný projev díků jménem všeho
pokrokového občanstva kožlanského vyslovujeme veřejně na tomto místě
pracovníku tak obětavému a nezištnému. Veřejná knihovna tato nezažehne sice
u nás v Kožlanech prvý plamínek osvěty – ten plamen již u nás dávno hoří a
nikdo ho neuhasí – ale bude přece jenom stálým zdrojem, odkud občanstvo naše
čerpati bude posily k hájení pravdy a k rozšiřování pravé osvěty a svobody,
jejichž blahodárné paprsky rozšíří se nejen u nás po celých Kožlanech, ale
mohutnou září svou působiti budou na blízké i vzdálenější okolí kožlanské.
Tomu „Na zdar!“

Liga

Kalendář Městské knihovny Kožlany na měsíc únor
Další informace z historie knihovny vám přineseme v následujících číslech
Zpravodaje. U příležitosti stého výročí knihovny bude připraveno několik akcí,
které se budou vztahovat ke Kožlanům a kožlanské knihovně.
První z nich bude výstavka literatury spjata s nejvýznamnějším kožlanským
rodákem Dr.E. Benešem, kterou budete moci navštívit v knihovně od 5. února.
Statistický přehled za rok 2006
V roce 2006 bylo v knihovně zapsáno 260 čtenářů, kteří navštívili knihovnu 2 449 krát.
Čtenáři si vypůjčili celkem 12 383 svazků, z toho 4 745 periodik. Městská knihovna
v Kožlanech
má tři pobočky – v Hedčanech, ve Dřevci a v Bučku. V loňském roce se
podařilo díky programu VISK připojit kožlanskou knihovnu k vysokorychlostnímu internetu a
zajistit tak pro čtenáře internet zdarma. V letošním roce bych ráda docílila připojení i na
zmíněných vesnicích, o které jsme usilovali i v minulosti.
Za dané období jsme do knihovny zakoupili 258 nových knih, 215 knih bylo zapůjčeno
výměnným souborem z Kralovic. Knihovna odebírá 15 titulů periodik, 4 tituly jsou placeny
z regionální knihovny Kralovice. Další časopisy, které se v knihovně objevují jsou z darů
našich čtenářů.
Knihovna se nachází v uspokojivých prostorových podmínkách. V loňském roce byla
rozšířena ještě o studovnu s naučnou literaturou, kterou bychom chtěli propojit se stávající
knihovnou, aby se stala pro čtenáře pohodlnější a přehlednější.

Nové knihy:
Novák Helmuth
Brown Sandra
Chamberlainová,D.
Grisham,John
Schlogel Gilbert
Cook Robin
Harveyová Kat.
Lanczová Lenka
Kesselová Carola

Byl jsem v ruském zajetí
Bílý žár
Půlnoční zátoka
Klient
Lékařská čest
Smrtící gen
Důvěrná setkání

Cubeca Karel
Fieldingová Joy
Francis Dick
Heron Echo
Lutz John
Erskinová B.

Nebe plné hvězd
Lanczová Lenka
Čarodějky z jezdecké školy
Boj o hlavní roli
Kdo čaruje,vyhrává
Freese Anja
Korálky
Baker Kyle
Čarodějky W.I.T.CH. komiks 19-24

Zlato Afriky
Řekni,kde ji najdu
Rozkazem
Nemocnice
Noční strach
Dcery ohně

Hříšná touha

O půlnoci zemřu

Na vaši návštěvu se těším v úterý od 9,00 – 11,30 14,00 – 18,00
a v pátek od 9,00 – 11,30 14,00-17,00
dětská knihovna v základní škole je otevřena v pátek od 11,45 -13,15 hod.
Hana Tupá

Angerbach královský a lovecký hrádek u Kožlan
V hlubokém údolí východně od Kožlan nad soutokem Hradeckého potoka (dříve
Šípovského, protože pramenil na pozemcích Šipského panství v Šipsku) a Javornice (dříve
Kůzovského potoka) se zvedá skalnatý ostroh zvaný Angerbach. Zde stával v dávných
dobách hrad, nebo spíš lovecký hrádek, pro potěchu svého zakladatele z rodu Přemyslovců
krále Václava I. (1205 – 1253), Je pravděpodobné, že hrad byl založen již v první polovině
13. století, neboť doloženo je, že král Václav roku 1238 při pobytu v klášteře plaském
projevil přání, že lesů kožlanských by k lovu potřeboval (kožlanská lesy sahaly až na Špičák
k Vysoké Libyni) Opat proto postoupil ochotně králi Kožlany a to směnou za městečko
Žihli. Do této doby je možno datovat i vznik tohoto královského hradu.
Hrad se rozkládal na podlouhlém ostrohu, rozděleném příčnými uměle vytesanými
příkopy, které byly spojené padacím mostem. Hlavní cesta do hradu směřovala pak po
hřebenu lesa od západu, od předhradí s konicí, obročnicí a přístřeším pro holotu. V první
části hradu bylo obydlí pro královu družinu a v další již valem opevněné části, která byla
přístupna pouze padacím mostem, byl královský palác. Ve třetí části, východním směrem na
samé hraně ostrožny pak měla být obranná věž, sloužící také jako vězení. Ale provedeným
archeologickým průzkumem nebyla věž zatím potvrzena.
Svým pojetím patřil hrad mezi nejstarší královské hrady z počátku výstavby hradů
vůbec. Královská moc přemyslovská nebyla jak zevnitř tak zvenčí v té době ještě natolik
upevněná, aby mohla být tato kriteria opomenuta. Archeologický průzkum prováděný
v legtech 1975 PhDr. Tomášem Durdíkem dokládá, že hrad Angerbach představoval
bezvěžovou variantu nestaršího královského přemyslovského hradu, který měl v rámci
tátovského zboží funkci loveckého hradu a zřejmě i pomocnou funkci správní (purkrabství).
Král Václav I. byl panovníkem zbožným a k duchovenstvu štědrým. Jeho podporou
byla založena řada chrámů a klášterů, mezi nimi také převorství s kostelem sv. Vavřince
v Praze. Není proto pochyb, že i kostel sv. Vavřince v Kožlanech založil sám král Václav I.
Známo o králi tomto je, že v mládí nadmíru naklonil se marnivostem a hýření. Byl přehnaně
štědrý až rozdavačný. Lesk, honosnost, přepych to byly hodnoty, které Václava fascinovaly.
Byl vášnivým obdivovatelem rytířství, dvorského umění a náruživým lovcem. Při lovu
doprovázen potulnými pěvci a vnadnými milostnicemi. Proto také tu v prastaré lovecké
oblasti českých knížat a králů dal sobě postavil lovecký hrádek, aby se mohl oddati láskám a
hříšným choutkám svého těla. Často pro svoji podivínskou povahu sám lovil a bloudíval
v lesích křivoklátských, kde větev vypíchla mu oko, takže odpola zraku pozbyl a tím mu
dáno pozdější příjmení Jednooký.

Za vlády krále Václava I., ale vzrostl vliv německého živlu a do země přicházelo stále
více a více Němců a česká malost připravila půdu pro poněmčování. Zapomnělo se již na
přemyslovský pluh, otku a boty z lýčí. Přemyslovská panovnická krev byla „zušlechťována“
stále více cizími rody. Cizí královny rodily Přemyslovcům kralevice, ale již českým mlékem
odkojené. Také Václav měl českou kojnou. Mléko růžolící manželky pražského kováře, to
byl produkt české země, v tom byla síla rodu Přemyslovců. Kojná byla za to podle pověsti
královsky odměněna, dostala vesnici zvanou později Mlíkojedy.
Hrady v té době budované, dostávají již veskrze německá jména. A proto je otázkou,
jestli měl Angerbach u Kožlan vůbec nějaké české jméno a proč je také německým
synonymem pro hrad Týřov, jak někteří historici a badatelé uvádějí. Založení hradu spadá
pravděpodobně do let 1238-1240. A protože král Václav listem datovaným na Novém
Hrádku ( in Costello Novo) roku 1240 podstoupil některé zboží kostelu budyšínskému a roku
1245 opět listem daným na Novém Hrádku dání kostelu míšenskému, usoudili dřívější
badatelé, že v tomto případě se může jednat pouze o lovecký hrádek u Kožlan, který dostal
jméno Nový Hrádek a stává se tak dalším královským hradem.
Avšak již roku 1250 vydává král Václav list, který potvrzuje klášteru oseckému díl
jezera u Komořan, a to na hradě Angerbachu. Jméno Nový Hrádek mizí z dějin docela a od té
doby se objevují jen jména Týřov (in costello nomine Tyrow) nebo Angerbach (in
Angerbach). Podlehlo snad jméno Nový Hrádek nové módě a nebo bylo přeloženo německy
na Angerbach?
Klíčem k rozluštění by mohl být královský hrad Týřov, který roku 1249 se prvně
připomíná. Kdy král Václav I. Pozval na hrad Týřov syna svého Přemysla (později krále
železného a zlatého Přemysla Otakara II) a jeho stoupence, aby pod záminkou vyjednávání je
dal pak věrolomně vsadit do vězení. Důvodem nebyla jen vzpoura čtrnáctiletého vlastního
syna proti marnotratnému králi, který se již nemohl dočkat královské koruny, ale odboj
šlechty, která se chtěla podílet více na moci a aby mohla také pro sebe pevná sídla stavět a
opevňovat.
Není pochyb, že část vzbouřenců spolu s kralevicem Přemyslem byla na hradě Týřově
vězněna, ale nikoliv na Angerbachu u Kožlan, jak některá literatura uvádí. Rovněž tak je
nutno vyloučit věznění pana Jindřicha z Lipé, nevyššího maršálka a správce království
českého za vlády Jana Lucemburského roku 1315 na hradě Angerbachu u Kožlan, jak uvádí
B.Struska v knize „Vězeň na Angerbachu“. Nemohl být vězněn na Angerbachu, ale na
pevném královském hradě Týřově, který měl sedm obraných věží a mimořádně pevné kvality
té doby. Proto se těšil také velkému zájmu ze strany českých králů a to hlavně jako státní
vězení.
Autor Zbraslavské kroniky Petr Žitavský uvádí, že na hradě Angerbachu byl vězněn
pan Jindřich z Lipé a dokládá to zápisem: „…zavezen byl na Angerbach, kdež ve věži pod

stráží dvanácti mužů bedlivě jsa spoután, byl stříhán …“ Ale o několik let později jeho
pokračovatel, kronikář František Pražský uvádí místo věznění Jindřicha z Lipé hrad Týřov.
Tak tomu rozuměl i kronikář Hájek, krajiny zdejší znalý a uvádí: „ hrad Angerbach jinak
Tayřov.“ Tuto skutečnost potvrzuje i to, že vesnice k hradu Týřov příslušná tj. městečko
Kožlany a vesnice Bněčice (Mlečice),Broumy Chmelištná, Zavidov, Újezdec, Týřovice,
Kouřimec a Hudlice uvádějí se příslušností současně i k hradu Angerbachu. Některé vesnice
byly později vyměněny za Hradiště, Čilou a Skryje.
V připravovaném zákoníku Karla IV. (Majestas Carolina), který všechna zboží, která
dle potřeby jen na čas a která nikdy zcizena býti nesmějí uvádí, že hrad Angerbach, jejž král
český pro pilnou potřebu a obecné blaho nejvýše na deset let odchýliti neb směniti může.
V další prospěch jména Angerbach pro hrad Týřov mluví i to, že Týřov nalézá se při soutoku
Úpořického potoka s Berounkou a německý překlad úpor (trávník, pažit) =Anger a Bach =
potok, tomu nasvědčuje.
Přes veškeré snahy pro totožnost hradů Angerbachu a Týřova sám největší znalec
našich hradů a tvrzí Augustin Sedláček otázku týkající se hradů Týřova a Angerbachu
ponechal ke konečnému rozhodnutí budoucnosti.
Pro kožlanskou veřejnost ale zůstává stále skutečnost, že hrad Angerbach je
Angerbachem, nebo lidově Handrbochem bez ohledu na další bádání. Jednak proto, že pod
tímto jménem jsou pojmenovány některé kožlanské lokality již několik století. O čemž
svědčí zápisy např. z roku 1730, kdy Matěj Kraus odevzdal synu Vojtěchovi kus lady pod
Angerbachem a obec kožlanská prodala roku 1747 Josefu Žaloudkovi obecní mlýn s polem
na Angerbachu. Svědčí o tom i značení na starých mapách Mořice Vogta z let 1747, ale také
z roku 1720,1812,1841, kde hrad u Kožlan je značen vždy jako Angerbach,. A hrad Týřov
značen vždy jako Týřov (Teyrzow) a nikoliv Angerbach.
Nejasnost tomu dávají i někteří současní historici, kteří ještě dnes ve svých vědeckých
dílech uvádí s veškerou vážností hrad Týřov u Kožlan, který je od Kožlan vzdálen 35 km.
Ale i místo rybníka Vožehák píší Ožehák (jméno Vožehák ale není odvozeno od slova
ožehnouti, ale od starého mlynářského rodu Vožehů, který byl na mlýně od roku 1539 do
roku 1769, to je plných 230 let. Ale aby toho nebylo málo, místo Zimmerhaklův nebo
Strakův mlýn píší dnes Jardův mlýn a místo Žaloudkův nebo Pátkův mlýn píší Starý mlýn. A
proto trochu úcty k historii našeho kraje.
Hrad Angerbach dnes tak opomíjený, zůstává kožlanským v hezkých vzpomínkách
alespoň z dob II. světové války, kdy pan Jaroslav Hynek prováděl amatérské vykopávky na
hradě s veškerou fotodokumentací, kterou mu prováděl majitel pekařství v Kožlanech pan
Václav Končelík. Pan Hynek zpřístupnil lokalitu hradu širokou pěšinou, osadil několik

laviček a zbudoval velký dřevěný most přes hradní příkop. Tím se stal hrad Angerbach
častým a oblíbeným výletním místem pro kožlanské občany. Ale nepochopením tehdejší
místní správy a komisaře města musel být most rozebrán, k zármutku všech dětí i dospělých
prodán na palivo.
Zánik hradu Angerbachu jako takového můžeme datovat s největší pravděpodobností
do roku 1424, přestože v té době hrad pravděpodobně nebyl již obydlen, kdy Žižkovo vojsko
ustupovalo od Plzně a podle starých zápisů ničilo městečka Kralovice a Kožlany ohněm a
mečem (fero et igni). Ale asi se nejednalo ještě o úplné zničení, neboť Žižka ustupoval před
velkou přesilou plzeňského landfrýdu a ústup se podobal víceméně útěku. Pravý rozsah
zkázy nastal až následujícího roku 1425 po Žižkově smrti, kdy spojená vojska siročí a
táborská hubila všechny statky bratří Kolovratů v našem kraji. Od té doby je možno
považovat hrad Angerbach za pustý. K úplné zkáze pak došlo v letech 1713, kdy zbytků
hradebních zdí bylo použito při stavbě obecního mlýna (Vožehova mlýna, později i
Zimmerhaklova nebo Strakova Starého mlýna čp 229), který stojí v původní podobě dodnes.
A ještě později roku 1929 kdy bylo povoleno použít zbytků kamene z Angerbachu na
výstavbu a zpevnění sportovního hřiště pod hradem.
Bohumil Vondrášek

14.února 2007 v 19,30 hod.
ESTER TRIO
Anna Veverková, housle
Dominika Hošková, violoncello
Ester Borovská, klavír

PRONÁJEM-POPTÁVKA
Máte volnou část domu nebo chcete pronajmout
obytné místnosti?
Využijte následující možnosti:
- pronájem bytu nebo celého obytného domu pro
zaměstnance pracující ve firmě Amagasaki Pipe Kožlany.
Jedná se o využití bytové kapacity včetně
celkového zařízení, poskytnutí služeb tzn.
vytápění, dodávka elektrického proudu a dalších
služeb, které budou hrazeny pronajímatelem a po
roce bude provedeno celkové vyúčtování.
Pronájem je možné sjednat
v co nejkratší lhůtě
popř. po vzájemné dohodě.

Další informace týkající se pronájmu je možné získat
na telef.č. 220 941 395 (8,00-17,00 hod.) nebo 774 242 193

*
PLACENÁ INZERCE

TJ Kožlany — oddíl stolního tenisu
Hráči Kožlan jsou na špici v okresu Plzeň — sever. Na okresním přeboru v prosinci 2006 za účasti
nejlepších byl Vladimír Lehner na 2. místě, když prohrál pouze s Havlíčkem, který hraje v Německu
ligu. Šapovalov Jiří skončil na 5. místě. Oba se kvalifikovali na přebor nejlepších z plzeňského kraje
do Nezvěstic.
V Hadačce se konal 30.12. 2006 turnaj za účasti 38 hráčů Kralovic, Plas, Kaznějova a Kožlan.
První tři místa obsadili naši. 1. Jiří Hoch, 2. Jiří Šapovalov, 3. Jindřich Hoffman. Jiří Kubát obsadil
13. místo.
Na předních místech se rozhodovalo velice těsně. Vždyt‘ nejlepší hráč Kralovic Václav Zimanzl s
11 vítězstvími a 1 porážkou skončil na 5. místě, když prohrál pouze s J. Šapovalovem 1:3 na sety,
ale porazil J. Hoffmana 3:2. Hoffman Jindřich naopak porazil Jiřího Šapovalova 3:2 na sety.
V soutěži družstev máme 2 družstva:
Kožlany A hrají divizi:
Lehner Vladimír
Šapovalov Jiří
Sebránek Jaroslav
Hoffman Robert
Vyšší soutěž hrají v západočeském kraji už jen 3 mužstva — Union Plzeň, Horažd‘ovice
a Bor u Tachova.
Kožlany B hrají Okresní soutěž I. Třídy ve složení:
Kubát Jiří
Hoffman Jindřich
Vojáček Rudolf st.
Vojáček Rudolf ml. (oba jsou z Plas)
Rozpis zápasů A družstva v Kožlanech
24.02.2007
9,00
Kožlany-SOUE Plzeň

14,00 Kožlany-Sokol Plzeň V.

Rozpis zápasů B družstva v Kožlanech
10.02.2007
11,00 Kožlany – Kralovice A

15,30 Kožlany – Manětín A

K těmto akcím přibudou i další – přátelské zápasy, turnaje.

SPORTU ZDAR!

