Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 42.

pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2017

Vážení spoluobčané,
první letní dny uběhly jako voda, než skončil školní rok, panovaly extrémní teploty a sucho. V současné době se ochladilo a
konečně občas prší. Slovy klasika:“ Způsob tohoto léta se mi zdá poněkud podivný…“, vůbec si nechci stěžovat, na což jsme my Češi
mistři, ale mohlo by být lépe. Jistě jste v posledních dnech zaznamenali, různé nedostatky, přerušení dodávky pitné vody i to, že
požární nádrže v Předslavi a Měcholupech nejsou zcela napuštěné. Důvod je prostý, voda není. Proto bych vás chtěl i touto cestou
požádat o maximální šetření, spotřeba vody roste a technologie, kterou máme k dispozici, přestává stačit. V letošním roce jsme již
dvakrát museli nechat vodu dovážet z Klatov. Je to extrémní řešení, které volíme jen v nejnutnějším případě. Celou situaci se snažíme
řešit. Pro rekonstrukci vodárny v Petrovičkách máme již všechna potřebná povolení a podanou žádost o dotaci u Ministerstva
životního prostředí. Situaci s výrobou a dodávkami pitné vody pro vodovod Předslav – Měcholupy řešíme průběžně. V nejbližší době
bude zpracována studie rekonstrukce a modernizace vodárny. Zajistit dodávku pitné vody v horkých letních dnech není jednoduché,
proto vás ještě jednou žádám myslete na to, když necháváte vodu odtéct do kanálu, zaléváte zahradu a dopouštíte bazén, zatím teče,
ale může se stát, že dojde.
Věřím, že všechny informace, které se chcete dozvědět, najdete na stránkách tohoto zpravodaje. Pokud ne, neváhejte se zeptat,
pravidelně tak děláte a já jsem rád, že vám můžeme informace poskytnout.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití letních měsíců, osvěžující odpočinek na zasloužené dovolené a dětem
slunečné prázdniny se vším co k nim patří.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
15. zasedání ZO Předslav konané dne 27.4.2017 v Měcholupech:
Usnesení:
č. 225 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 14. zasedání ZO Předslav.
č. 226 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2016.
č. 227 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í převod peněz u ČSOB ze spořícího účtu na municipální konto obce z důvodu
změny úrokové politiky banky, úroková sazba schválena 0,15% p.a.
č. 228 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í z důvodu převodu katastrální mapy v rámci pozemkové úpravy Němčice dojde
k zaměření pozemků za přítomnosti všech majitelů sousedních nemovitostí. Na základě vyhotoveného geometrického plánu
zastupitelstvo obce rozhodne následně o prodeji pozemků p.č. 312/2 o výměře 1416 m², p.č. 312/3 o výměře 241 m², p.č. 332/12
o výměře 39 m² p.č. 332/13 o výměře 65 m² a část pozemku p.č. 578/11 o výměře cca 158 m² všechny v k.ú. Němčice u Klatov
ve vlastnictví Obce Předslav.
č. 229 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předslav za
rok 2016 ve výši 17 912,31 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 16 912,31 Kč a do fondu odměn ve výši 1 000,Kč.
č. 230 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předslav sestavenou k 31.12.2016.
č. 231 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na opravu kuchyně a jídelny Základní školy a mateřské školy v Předslavi dodavatele Klatovskou stavební společnost s.r.o. S cenovou nabídkou 223 000,- Kč + DPH v platné výši.
č. 232 – ZO projednalo a r o z h o d l o na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: a) Oblastní charita Klatovy – Charitní
pečovatelská služba, IČ: 66388830, se sídlem Měchurova 317, 339 01 Klatovy ve výši 7 500,- Kč na pokrytí nákladů na
pohonné hmoty, čerpaných v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby, s vyúčtováním do 10.12.2017
za podmínek uvedených v žádosti Oblastní charity Klatovy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/2581/16. Pro: 7,
Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; b) Tělovýchovná jednota Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem Měcholupy17, 339 01
Klatovy ve výši 35 000,- Kč na financování provozu a úhradu nákladů spojených s údržbou a opravami tělovýchovného
zařízení, hřiště a kabin, údržbu trávníku, spotřebu el. energie, nákup dresů a míčů, s vyúčtováním do 10.12.2017 za podmínek
uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/347/17. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se
hlasování: 0; c) Tělovýchovná jednota Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem Měcholupy17, 339 01 Klatovy ve výši
120 000,- Kč na nákup stavebního materiálu, výkopové práce a terénní úpravy staveniště s vyúčtováním do 10.12.2017 za
podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/348/17. Pro: 5, Proti: 1, Zdržel
se hlasování: 1; d) Město Klatovy, IČ: 00255661, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy ve výši 2 869,- Kč na
spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na návykových látkách. Žádost je vedena pod čj.
Předslav/389/17. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; e) Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň ve výši 44 340,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje v roce 2017. Žádost je vedena pod čj.
Předslav/229/17. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; f) ZO Českého zahrádkářského svazu Předslav, IČ: 66343976, se
sídlem Petrovičky 3, 339 01 Klatovy ve výši 5 000,- Kč na uspořádání místní výstavy ovoce, zeleniny a květin „Zahrady
Předslavska“, s vyúčtováním do 10.12.2017 za podmínek uvedených v žádosti ZO ČZS Předslav o poskytnutí dotace, vedené
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pod č.j. Předslav/349/17. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; g) Římskokatolická farnost Plánice, IČ: 63515555, se
sídlem Kostelní 109, 340 34 Plánice ve výši 13 120,- Kč na spolufinancování projektové dokumentace na opravu vnějších
omítek kostela sv. Jakuba většího v Předslavi, s vyúčtováním do 10.12.2017 za podmínek uvedených v žádosti
Římskokatolické farnosti Plánice o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/354/17. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování:
0; h) SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem Předslav 119, 339 01 Klatovy ve výši 30 000,- Kč na přípravu a organizaci
podzimní části okresního kola hry Plamen 2017, s vyúčtováním do 10.12.2017 za podmínek, uvedených v žádosti SDH
Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/313/17. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; i) SDH Makov, IČ:
65580435, se sídlem Makov 7, 339 01 Klatovy ve výši 6 000,- Kč na pořádání akce „Traktoriáda Makov“, s vyúčtováním do
10.12.2017 za podmínek uvedených v žádosti SDH Makov o poskytnutí dotace, vedené pod čj.Předslav/216/16. Pro: 7,
Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; j) TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy ve výši 20 000,Kč na zabezpečení chodu sokolovny, s vyúčtováním do 10.12.2017 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o
poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/345/17. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1; k) TJ Sokol Předslav, IČ:
48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy ve výši 80 000,- Kč na opravu části střechy sokolovny, s vyúčtováním
do10.12.2017 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/346/17.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1.
č. 233 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na druhou etapu akce Revitalizace zeleně v obci Měcholupy.
S firmou BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. za cenu 148 800,- Kč + DPH v platné výši. Jedná se o zdravotní řez osmnácti
stromů, obvodovou redukci šesti stromů a seštěpkování větví a vzniklého odpadu na hromadu. Rozsah prací i nabídnutá cena
odpovídá projektu zpracovanému na akci.
č. 234 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zrušení JSDHO v obci Petrovičky JPO V. Jednotka nesplňuje požadavky základního počtu
členů v jednotce.
č. 235 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na opravu kuchyně
Základní školy a mateřské školy v Předslavi ve výši 180 000,- Kč.
č. 236 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na II. Etapu restaurování varhan v kapli sv. Apoleny v Měcholupech ve výši 150 000,- Kč.
č. 237 – ZO projednalo a a) b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 1 a 3/2017 které schválil starosta obce
b) s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 4/2017.
16. zasedání ZO Předslav konané dne 22.6.2017 v Němčicích:
Usnesení:
č. 238 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 15. zasedání ZO Předslav.
č. 239 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2016, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 240 – ZO projednalo a s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Předslav za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016.
č. 241 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2016, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 242 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemku p.č. 287/6 o výměře cca 12 m², v k.ú. Měcholupy u Předslavi.
č. 243 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 578/ 11 nové p.č. 578/66 o výměře cca 36 m² v k.ú.
Němčice u Klatov.
č. 244 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 312/3 o výměře 241 m² v k.ú. Němčice u Klatov ve vlastnictví Obce
Předslav, paní Jaromíře Uhlířové, bytem Kbelská 622/11 Hloubětín, 198 00 Praha, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené
s prodejem.
č. 245 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 312/2 o výměře 1193 m² v k.ú. Němčice u Klatov ve vlastnictví
Obce Předslav, panu Ladislavu Šilhavému a paní Drahomíře Šilhavé, oba bytem nábř. Kpt. Nálepky 735, 339 01 Klatovy, za
cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 246 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 312/2 nové p.č. 312/3 o výměře 223 m², část pozemku p.č.578/11
nové p.č. 578/64 o výměře 139 m², část pozemku p.č.332/13 nové p.č.332/20 o výměře 13 m², v k.ú. Němčice u Klatov ve
vlastnictví Obce Předslav, panu Jaroslavu Šubovi, bytem Němčice 59, 339 01 Předslav, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené
s prodejem.
č. 247 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 332/12 o výměře 39 m², prodej části pozemku p.č. 332/13 o výměře 52
m² a prodej části pozemku p.č. 578/11 nové p.č. 578/65 o výměře 24 m², v k.ú. Němčice u Klatov ve vlastnictví Obce
Předslav, panu Jiřímu Kaisrovi, bytem Za Tratí 644, 339 01 Klatovy, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 248 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í na základě žádosti Okrskového výboru č. 26 SDH Předslav, Makov, Měcholupy a
Němčice, požádal starosta obce z důvodu nevyhovujícího stavu hasičské techniky v majetku obce o dotaci na dopravní automobil s hasícím přívěsem a dopravní automobil.
č. 249 – ZO projednalo a s c h v a l u j e mimořádnou dotaci na spolufinancování Linky bezpečí, z.s. IČ: 61383198, pro rok 2017 ve
výši 1 000,- Kč. Žadatel o dotaci poskytuje prostřednictvím linky 116 111, e-mailu a chatu pomoc dětem a mladým lidem.
Podmínkou poskytnutí dotace je výzva žadatele o dodržování pravidel obce o poskytování dotací.
č. 250 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě žádosti TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, návratnou finanční výpomoc ve výši
120 000, - Kč na dofinancování opravy střechy sokolovny. NFV bude poskytnuta na dobu 6-ti let.
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č. 251 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í z důvodu výrazného poklesu fyziologické vitality stromů č. 3,4,10,11,13 a 20 nebylo provedeno ošetření dle Smlouvy o dílo na akci Revitalizace zeleně Měcholupy 2.etapa. Stromy budou opětovně posouzeny
a ošetřeny, popřípadě odstraněny v období mimo vegetaci. V souvislosti s tím byla snížena cena díla o 62 851,- Kč bez DPH.
č. 252 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í výsledky ankety o možné přípravě a výstavbě obecního vodovodu v obci Němčice.
č. 253 – ZO projednalo a r u š í a) Vnitřní směrnici pro vedení účetnictví č.1. schválenou ZO.Předslav dne 26.6.2003. b) Vnitřní
směrnici o účtování zásob č.6. schválenou ZO.Předslav dne 26.6.2003. A b e r e n a v ě d o m í že aktualizované směrnice
bude nadále schvalovat starosta obce.
č. 254 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 6 /2017; a b e r e n a v ě d o m í RZ č. 5/2017 schválené starostou
obce.

Informace obecního úřadu
Drobné změny v odpadovém hospodářství
Obec Předslav upozorňuje své občany, že ze stanovišť kontejnerů pro separovaný odpad byly odvezeny černé kontejnery určené pro ukládání kovového odpadu. Nahrazeny jsou nyní menšími,
rovněž černými plastovými popelnicemi, které jsou umístěny na
stejných místech jako předchozí kontejnery a v Předslavi jsou
nyní na obou místech s nádobami pro separovaný odpad. Na rozdíl od předchozích velkých kontejnerů, které byly vyváženy v průměru jen třikrát do roka, budou tyto menší nádoby vyváženy jednou za 14 dní nebo na vyžádání obce. Nakonec opět apelujeme
na občany, aby do těchto nádob vhazovali POUZE KOVOVÝ
ODPAD (plechovky od konzerv a podobně) a to samostatně,
nikoliv v plastových nebo papírových sáčcích či taškách.
Další drobnou změnou v rámci tříděného odpadu je skutečnost, že kontejner na použitý textil, který doposud stával u školy
v Předslavi byl nyní přemístěn do Němčic. V Předslavi je v současné době místo něj podobný kontejner, který je v majetku obce
Předslav, vyváží jej „Pošumavská odpadová s.r.o“ a krom použitého textilu a oděvů, které pak dále využívají charitativní organizace, do něj lze odkládat i čistě zabalený textil, určený však už jen
k recyklaci. Naopak do něj už nevhazujte žádnou obuv ani hračky.
Poslední informací, týkající se odpadového hospodářství, je
oznámení, že od měsíce září dochází ke změně odběratele veške-

rého separovaného odpadu. Místo společnosti AVE, která plasty,
papír a sklo odvážela doposud, to nově bude „Pošumavská odpadová s.r.o“. Bude to výhodnější pro obec a věříme, že i pro
občany.

Rekonstrukce mostu u Předslavi
Rekonstrukce mostu převádějící silnici 2. třídy číslo 117 přes
Měcholupský potok za obcí Předslav ve směru na Ostřetice, měla
být dle půvovdního plánu zahájena 3. dubna letošního roku. Zahájení vlastní akce se však (na rozdíl od uzavírky komunikace)
poněkud opozdilo a i samotná práce na rekonstrukci jde pomaleji, než bylo předpokládáno. Obci Předslav, která danou komunikaci nespravuje a tudíž není do této rekonstrukce nikterak zapojena, bylo oznámeno, že se tak předpokládaná doba dokončení
stavby prozatím posouvá zhruba na polovinu měsíce srpna.

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
Obec Předslav obdržela dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje
ve výši 180 000,- Kč na provedení rekonstrukce kuchyně a jídelny Základní školy a mateřské školy v Předslavi. Tuto rekonstrukci právě v průběhu tohoto měsíce uskutečňuje Klatovská stavební společnost s.r.o., která na místě provádí výměnu obkladů,
elektroinstalace a sanitárního zařízení.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Zatímco se na konci školního roku děti
radují z prázdnin, dospělí mají spoustu starostí. Učitelé připravují nový školní rok.
Od září nastoupí do základní školy sedm prvňáčků. Škola tak bude mít 29 žáků.
Do mateřské školy bylo u zápisu zapsáno
devět dětí, takže celkový počet dětí ve
školce dosáhne plné kapacity, to je 26 dětí.
Zákon č.561/2005Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů umožňuje předškolní
vzdělávání ve věku od dvou let. Školy
musí přijmout opatření týkající se zajištění
bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. Mateřská škola by měla reagovat také na upravení podmínek zmíněných v RVP PV
(Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) – věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů. Musíme vypraco-

vat nový školní vzdělávací program. Musíme se zabývat i tím, jestli jsou v zařízení
správné hračky, pomůcky, jestli máme
dostatečně vysoko police a správnou výšku nábytku. Musíme přizpůsobit rozpis
přímé vyučovací povinnosti pedagogů.
Období mezi druhým a třetím rokem je
v životě dítěte velmi důležitým a významným obdobím. Dochází k intenzivnímu
rozvoji řeči, k výraznému osamostatňování a expanznímu rozvoji motorických
dovedností, především zdokonalování pohybových aktivit. Dvouleté děti v MŠ vyžadují zvýšenou pozornost učitelek, některé ještě nejsou plně samostatné a vyžadují dopomoc dospělé osoby. Nemělo by
se zapomínat, že primární úlohu hraje
v tomto věku rodina.
Vstup dvouletých dětí do mateřských
škol je velice diskutovaný. Je jen na každém z nás, aby si odpověděl sám na otázku, která s tím souvisí. Je to opravdu ku
prospěchu dítěte a ku prospěchu předškolnímu vzdělávání?
Ze všech školních aktivit bych chtěla
připomenout letošní celoroční projekt Po-3-

věsti. Sledovali jsme rozvíjení čtenářských
dovedností, zaměřili jsme se na pověstí
místní i regionální, chtěli jsme, aby se žáci
orientovali ve Starých pověstech českých i
Starých řeckých bájích a pověstech.
V souvislosti s tím jsme naplánovali výlet
za plzeňskými strašidly a výlet do Prahy
na Vyšehrad. Žáci se učili orientaci ve
světě informací, propojovali historická a
zeměpisná fakta, učili se chápat rozdíly
mezi lidmi, seznámili se s místně i časově
vzdálenějšími osobami a jevy. Chceme,
aby si žáci uvědomovali vlastní kulturní
ukotvení a vnímali odkaz předků.
Děti mateřské školy využívaly nabídky
SDS Klatovy, byly v herně TYJÁTR,
v ZOO v Plzni. Na hradě Velhartice čekala na děti prohlídka v dobových kostýmech. Na konci školního roku byli předškoláci pasováni na školáky.
Přeji Vám příjemnou letní dovolenou
a děkuji za spolupráci v uplynulém školním roce.
Alena Kroupová, ředitelka školy

Historie
Čísla popisná v Makově – 5.
Čp. 7 – lidové označení „U Šenkýřů“.
Původně panská hospoda – radikovaný
hostinec, od roku 1775 čp. 7.
V roce 1716 byla v Makově postavena
první panská hospoda ze dřeva. Patřilo
k ní 14 strychů špatných polí, luka na 2¾
vozu sena a zahrada 2 věrtele. Prvním
šenkýřem byl Vavřinec Hofman s manželkou Marií. Při soupisu z roku 1722 se
zjistilo, že ve vsi chybí 5 strychů a 1 věrtel polí podle Berní ruly z března roku
1655 od pozemků Šimona Petlana, nyní
Adama Hladíka (čp. 13), které zabrala
vrchnost. Na části zkasírovaného pozemku postavila vrchnost hospodu, ostatní pole používá šenkýř Vavřinec Hofman v nájmu. Neboli stavební pozemek se zahradou
od čp. 7 patřívaly k čp. 13. To ale neznamená, že se před vznikem panské hospody
nepilo v Makově pivo. Tomáš Petlan je
uváděn v roce 1690 jako výsadní šenkýř
v Makově. Měl povoleno točit pivo a pálenku ve své chalupě (čp. 13) z Měcholupského pivovaru. Dalším šenkýřem
v pořadí byl Václav Bartingl s manželkou
Terezií, jeho bratr Michal byl v té době na
čp. 3 v Makově. 16.10.1768 byla uzavřena smlouva mezi držitelem Měcholupské
komendy Janem hrabětem Hamiltonem a
hostinským Bartolomějem Šilhavým. Majitel prodává dosavadní panskou hospodu,
která je na spadnutí, se sklepem a s 18
strychy špatných polí, lukami na 2¾ vozu
sena a zahradou 2 věrtele Bartoloměji
Šilhavému za 180 zlatých. Nový majitel je
povinen platit roční činži 18 zlatých při
žních robotovat 3 dny s potahem, též tři
dny při výlovu panských rybníků s potahem. A také 3 dny ruční roboty ve žních.
Zavazuje se, že bude točit pivo a pálenku
z Měcholupského pivovaru. V roce 1775
Bartoloměj Šilhavý šenkýř byl stár 54 let,
jeho manželka Rozina 48 let a měli děti:
Václava 17 let a Josefa 13 let. Bartoloměj
Šilhavý s manželkou si ponechali výminek
a 1. srpna 1782 předali usedlost, pole 17
jiter a 100 sáhů2, louky 1 jitro a 1334 sáhů2 a zahrádky 1230 sáhů2 svému synovi
Josefu Šilhavému a jeho manželce Anně
Marii (dcera mlynáře Kacerovského z Běšin). 1 jitro = 2 korce (strychy) = 3 míry =
1600 sáhů2 = 5755 m2. Bratr Václav koupil od vrchnosti chalupu čp. 4 (nyní čp.
29) s 2 strychy polí, loukou na ½ vozu
sena a zahradou 2 věrtele v roce 1779 za
40 zlatých. V roce 1785 patřily k čp. 7 4
zahrádky: Za Bártovic (čp. 6) 28,5 × 14
sáhů (1 sáh = 1,896 m), zde bylo roku
1895 postaveno čp. 35, za maštalí 25 × 12
a 25,5 × 15 a za stodolou 13,5 × 11 sáhů.
7. září1817 koupili Jan a Markéta Novákovi (majitelé čp. 22 v Makově) čp. 7 od
Josefa Šilhavého za 9 100,- zlatých

(inflace, která byla nejen u nás, ale v celé
Evropě jako důsledek Napoleonských válek) a hned složili 1 860,- zlatých. 22. prosince 1817 bylo uzavřeno porovnání mezi
Janem Novákem a šenkýřem Josefem Šilhavým. Protože Novákovi neměli peníze,
odstoupili od smlouvy a čp. 7 koupil 31.
srpna 1819 Josef Křepelka, revírník žinkovského panství, za 3 000,- zlatých vídeňské měny, s manželkou Marií, dcerou
šenkýře Josefa Šilhavého. 1. května 1820
manželé Křepelkovi prodali hospodu Václavu Šilhavému z čp. 4 za 4 000,- zlatých
míšeňských. Václav Šilhavý prodal čp. 7
21. května 1821 Tomáši Peroutkovi ze
Švihova a jeho manželce Barboře za
4 000,- zlatých vídeňské měny. 5. prosince 1833 získala čp. 7 jako dědictví dcera
po zemřelém Tomáši Peroutkovi, Marie,
v ceně 3 500,- vídeňské měny s dluhem
2 840,- zlatých, která se 24. ledna 1834
provdala za Františka Kodítka, jenž přišel
z Olšan na Horažďovickém panství. Od
této doby držely čp. 7 generace Kodítků
až do roku 1976. Roku 1837 měla stavební parcela 170 sáhů2 = 611,32 m2. Pole od
čp. 7 byla v honech č. III pod Ptínem, č.
IV na Zadních dílech a č. V na Zvoncích.
V roce 1869 převzal čp. 7 syn Václav
Kodítek s manželkou Evou rozenou Mauleovou z Habartic (dcera habartického
šenkýře). V roce 1916 převzal usedlost
syn Josef Kodítek s manželkou Annou,
rozenou Motlíkovou z Měcholup. Sestra
Marie Kodítková se provdala za Josefa
Brůhu z Makova čp. 16. Josef Kodítek
v roce 1923 čp. 7 přestavěl včetně sálu na
státní subvenci (dotaci), viz. pozemková
kniha. V tomto roce se ještě na subvenci
přestavělo čp. 8 a čp. 16. Josef Kodítek
byl starostou obce, starostou hasičů a
činným divadelním ochotníkem. V roce
1942 převzal čp. 7 syn Josef Kodítek
(*24.5.1918 - †14.7.1971), který se v roce
1949 oženil s Jiřinou rozenou Hlaváčovou
z Bíluk, která v roce 1960 zemřela ve 34
letech a zanechala 2 dcery Jiřinu a Evu.
Obě dcery čp. 7 v roce 1971 zdědily a
v roce 1976 usedlost nabídly MNV Předslav, který ji za odhadní cenu 133 000,Kčs koupil, pozemky si ponechaly. Obě
majitelky v čp. 7 ještě bydlely do roku
1981, kdy se odstěhovaly do Klatov do
nového domu. Ještě v zimě 1976 - 77, kdy
se zřítil krov nad stájemi, byly v nich
umístěny 2 páry koní s nimiž jezdili: Josef
Šeba starší a František Němec. Dříve s 3.
párem jezdil František Valeš. Z tohoto
důvodu došlo k přemístění koní do Makalov a krátce na to byli prodáni. Po odstěhování majitelek se v prostorách bytu zadaptovala zasedačka s knihovnou. V roce
1982 se v místech neudržované zahrady
zřídil tenisový kurt. Tehdy, když jsem vykonával předsedu Občanského výboru
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v Makově a člena rady obce, se mě podařila prosadit myšlenka jak u občanů tak
u vedení obce, že v čp. 7 bude vybudováno společenské a kulturní zázemí pro
obec a okolí. Následně jsem byl pověřen
nejen přípravou, ale hlavně vedením a
organizací celé akce.
A tak v letech 1985 – 87 došlo k úspěšné přestavbě. Rozpočtové náklady byly
stanoveny na 1,85 milionu Kčs. Skutečné
náklady byly 1,2 milionu Kčs. Touto akcí
bylo přistavěno sociální zařízení, jeviště
s knihovnou, vestibul se šatnou, zřízena
nová prodejna (původní v čp. 35) a mimo
plánu ještě nová hasičárna. Na místě dvora a ruin hospodářských budov bylo zřízeno parkoviště. Na této přestavbě včetně
veškerých přípravných, demoličních a úklidových prací odpracovali občané 7 480
brigádnických hodin zdarma.
V hostinci od roku 1972 se jako šenkýři vystřídali: 1972 – 74 Růžena Valečková, v roce 1975 byl hostinec uzavřen,
1976 – 79 Jan Partingl, 1979 – 2000, Libuše Sedláčková, 2001 – 2004 Pavlína Vlasáková, 2005 – Stanislava Červená,
2005 – 2007 J. Brejcha, 2008 – manželé
Němcovi, 2009 – 2014 znovu Pavlína Vlasáková.
Od roku 2015 byl hostinec nahrazen
klubovnou SDH Makov. Sál nadále slouží
k různým schůzím, přednáškám, výstavám, ale i k pořádání svatebních hostin a
k nejrůznějším kulturním a společenským
akcím.
Po roce 2006 bylo v prodejně, výčepu
a sociálním zařízení zhotoveno plynové
topení. Roku 2015 bylo toto rozšířeno o
sál a přilehlé prostory.
Čp. 35 – lidové označení „v Krámu“.
Toto čp. vystavěl Václav Kodítek z čp.
7 v roce 1895 na svém pozemku původně
pro výminek. Při kopání základů pro stavení byly nalezeny zbytky spáleného ječmene. Z toho vznikla domněnka, že snad
v Makově býval pivovar. Ovšem spálený
ječmen byl zcela určitě pozůstatek po některém z požárů, které bývalou panskou
sýpku v minulosti potkaly. Sýpka stávala
v místech nynější stavební parcely a zahrady čp. 35. Sestávala z dřevěných hraněných trámů pobitých rákosem a omítky.
Ještě v zápisu o robotním řízení je uvedeno, že 28. září 1720 poslal měcholupský správce tři měcholupské chalupníky,
aby v Makově „sejpku lepili“ – omítali.
Sýpka byla zrušena okolo poloviny osmnáctého století. Obilí se pak vozilo na
sýpku v Měcholupech, kde byla vybudována tzv. kontribuční sýpka.
Stavení čp. 35 sloužilo zpočátku jen
k bydlení. Později, už před II. světovou
válkou, bývala část domku pronajímána a
měl ji pronajatu pan Kastner, jenž zde
provozoval prodejnu smíšeného zboží.

V průběhu války byla prodejna uzavřena a
prodej základních potravin (cukr, sůl, rýže
a p.) byl v hostinci. Po válce byla v prostorách krámu zřízena sběrna mléka. Toto
místo bylo také používáno jako stanoviště
protipožárních hlídek jež byly zřizovány
v době senoseče, ale zejména v průběhu
žní. O činnosti hlídek byly vedeny stručné
záznamy. Občas se i stávalo, že součástí
zápisu bývaly i satirické poznámky, na
příklad cituji: „Včera večer byl v Makově
spatřen blahobyt, který utíkal směrem do
Ptína. Běh to byl takový, že jej nebylo
možné dohonit“. Autor tohoto bonmotu je
v současnosti nejstarším občanem v Makově.
Od září roku 1954 byla v těchto prostorách znovu otevřena prodejna smíšeného zboží. Po levé straně vchodu byla doplněna malá výloha. Provozovatelem prodejny i hostince se stalo Spotřební družstvo Jednota.
Tehdy byla postavena nová sběrna
mléka na místě mezi čp. 14 a čp. 15. Asi
od roku 1958 bylo mléko od záhumenkových krav sbíráno v mlíčnici nového
kravína a původní sběrna byla zrušena.
V roce 1954 se stala první prodavačkou
v prodejně Květa Kobzová z Měcholup,
provdaná Holá. Ta setrvala v prodejně
necelé 2 roky. Po té ji vystřídala Jarmila
Kotěšovcová, rozená Partinglová z čp. 3
v Makově. Prodejna zde byla až do listopadu 1987, pak byla přemístěna do nově
zadaptovaných prostor v čp. 7. Od přestěhování do budovy čp. 7 prodejnu obsluhovali většinou šenkýři.
V domku byli jako poslední trvale bydlící Anna Kodítková s matkou a pak stavení zdědila Jiřina Sovová rozená Kodítková. Zpočátku domek používali manželé
Sovovi k rekreaci a po celkové adaptaci je
čp. 35 pronajímáno.

pokračování
J. Š.

MĚCHOLUPY
a kolektivizace (1)
Kolektivizace zemědělství v ČSR byla
komunistickým programem sdružování zemědělské výroby vyhlášeným na IX. sjezdu KSČ roku 1949 a postupně uskutečňovaným během šedesátých let minulého
století. Již 23.2.1949 byl přijat zákon o
JZD (Jednotných zemědělských družstvech). Cílem bylo učinit ze svobodných
rolníků státní zaměstnance a v rámci likvidace selského stavu je připravit o vlastnictví půdy. Kolektivní hospodářství, které
z vlastníků učinilo námezní zaměstnance
nejen porušilo ústavou zaručené soukromé
vlastnictví, ale ukázalo se i nedostatečně
výnosným. Nebezpečí kolektivismu vy-

plývá zejména ze ztráty individuální odpovědnosti členů kolektivu.
Po letech války se v roce 1945 zvýšil
zájem o zemědělskou půdu a tlak na parcelaci velkostatků, aby byl dostatek půdy
pro všechny. Již od listopadu 1947 bylo
možno pozorovat u komunistické strany
velkou aktivitu. Konaly se přípravy na
volby a byla ustavena milice (ozbrojené
stranické vojsko). V únoru 1948 byly rozhlasem svoláváni členové rolnických komisí do Prahy na manifestaci prý pro přidělování velkostatkářské půdy drobným
zemědělcům do soukromého vlastnictví.
Z Měcholup jako členové místní rolnické
komise se zúčastnili Václav Bouzek,
František Kraus, Josef Motlík, Mojmír
Partingl a František Rašpl. Za místní organizaci KSČ (Komunistická strana československa) Václav Vondřička, Emil Klička, Štěpán Král, František Škanta a Karel
Vondřička.
Při projevu na této manifestaci předseda vlády Klement Gottwald prohlásil:
Někteří naši třídní nepřátelé říkají, že
chceme dělat kolchozy. Na ty lidi vemte
hůl a žeňte je. My chceme půdu velkostatků nad 50 ha dát do vlastnictví drobným zemědělcům!

Bohumil Kovanda, Antonín Kraus a Václav Vondřička, který převzal též obytnou
budovu č. 24. Sýpku převzalo Hospodářské družstvo Klatovy, stodolu František
Schejbal, zámeček a Kastel obdržela
obec. Drůbežárnu v Remízu, kde byla
líheň kuřat i s Remízem a rybníky v něm
převzal nejprve tehdejší hospodářský
správce Karel Mazanec, ale když obdržel
v Žatci místo vedoucího statku, přenechal
tento podnik klatovské drůbežárně. Po
likvidaci líhně převzalo celý objekt Státní
rybářství spolu se zámečkem, kastelem a
přilehlými pozemky. Rybníky po velkostatku převzala Státní rybniční správa
v Blatné a lesy Lesní brdský průmysl
v Rožmitále pod Třemšínem.
V roce 1949 již před jarní prací
v polích bylo přiděleno každému ze čtyř
zemědělců, kteří měli koňský potah, několik menších, kterým museli zdarma potahem vypomáhat. Každý den museli zemědělci hlásit předsedovi MNV (Místní
národní výbor) jakou práci ten den dělali i
množství práce. Dvakrát a i 3x týdně byli
zemědělci svoláni do místního hostince
k nějakému hlášení nebo nařízení a běda
tomu, kdo nepřišel nebo projevil s tím či
oním nesouhlas. Nařizování možného i

1954 – Potahový žebřinový vůz
Brzy po návratu delegace byl ze straníků (KSČ) ustaven Akční výbor namísto
stávajících volených zástupců. Jeho direktivní činnost se časem rozrůstala a zasahovala nejen do hospodářských ale i rodinných zájmů občanů. Z členů Akčního výboru byla utvořena přídělová komise, jejíž
úkolem bylo rozdělit pozemky statku
drobným uchazečům. Po dlouhých tahanicích, kde se uplatňovaly stranické či jiné
zásluhy, válečná poškození, sociální potřeba a často předstírané přednosti se
v květnu půda rozdělila celkem pro 26
uchazečů. Nejvíce dostal Václav Vondřička 4,15 ha, František Škanta 3,54 ha,
Vojtěch Kaisr 3,40 ha a Karel Vondřička
3,15 ha. Ostatní uchazeči obdrželi od 0,5
do 3,- ha. Rozděleny byly i budovy velkostatku.
Obytné budovy ve dvoře převzali: č.49
Petr Kobza, č. 48 Anna Krátká, č.47 a část
hospodářské budovy Vojtěch Kaisr, stáje
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nemožného nebralo konce a „poradců“ do
vsi chodilo víc než dost, ba i takoví, co
nerozeznali žito od ječmene. Rozpisy
osevu se prováděly na oněch schůzích a
většinou to dopadlo tak, že plodiny náročné na práci a ztrátové byly nařízeny
zemědělcům, kteří měli koně. Těm, kteří
měli větší stroje (traktory, vazače, mlátičky nad 24“, motory nad 7 HP) byly tyto
zabaveny jako nevyužité. Na nádražích
byly řady traktorů ještě práce schopných
určených do šrotu. Z obce byly odvezeny
2 vazače a 4 mlátičky s příslušenstvím
(motory a lisy na slámu) a Václavu Motlíkovi nový traktor. Stroje zemědělcům
pak pronajímala, samozřejmě za peníze,
Strojně traktorová stanice (STS).
Volnost a svoboda jak v podnikání tak
i v rodinném životě byly stále více omezovány, vše se přikazovalo, na všechno
musela být žádost. Na plnění příkazů a
dodávek dohlíželi v obcích tak zvaní vý-

kupčíci a oblastní tajemníci, kteří schvalovali nebo nesouhlasili s nákupy strojů či
nedoporučovali děti k dalšímu studiu nebo
na práci v průmyslu. Vše bylo pod kontrolou a řízeno podle třídního hlediska.
Dodávky se zvyšovaly, pokuty za nedodání se množily a nebyly malé. Lidé označení za nespolehlivé pracovali s vypětím
všech sil, aby nebyli stíháni. A nestraníci
museli být stále připraveni na nějakou
záludnost, která by je mohla stát svobodu.
Textil byl jen na šatenky a mohlo se
pochopitelně koupit jen to co v obchodech
bylo možné dostat. Šatenka ale každému
vydána nebyla, tak zvaní kulaci šatenky
nedostali. V Měcholupech byli za kulaky
Akčním výborem určeni Václav Motlík,
František Kanta a Karel Mastný, ale ONV
(okresní národní výbor) stanovil pouze
Václava Motlíka.
Držitelům půdy byly předepisovány
stále větší dodávky a výdělky zemědělců
při poměrně nízkých cenách jejich pro-

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V sobotu odpoledne 1.4.2017 se v sále
hostince v Makově uskutečnilo velikonoční tvoření. Zájemci, i z řad dětí, si vyzkoušeli rozmanité techniky vytváření velikonočních dekorací: záložky a květiny
z čajových sáčků, zdobení vajíček voskem
a barvami, závěsný zajíček a pletení pomlázky z vrbových proutků. Věnovali se
nám Dana Haviarová a Ivana Sieverová,
Vladimíra Uhlířová s dcerou, Markéta
Kotěšovcová a Milan Kreuzer.
Podílely jsme se na organizování mší
v Předslavi – velikonoční a pouťové.
V rámci sbírky na dokončení opravy
varhan v kapli sv. Apoleny v Měcholu-

duktů. byly v porovnání k výdělkům zaměstnanců v jiných oborech velmi nízké.
Proto také ustal hlad po půdě a ti, kteří
skoro zadarmo půdu nabyli, se jí zbavovali (Antonín Kraus) a Akční výbor jí
přiděloval do nuceného pachtu větším
hospodářům. V roce 1953 rada MNV
s tajemníkem opět přidělovala další půdu
Václavu Motlíkovi, Karlu Mastnému,
Františku Kantovi a Janu Vlasákovi. Prvními členy JZD byli Václav Vondřička,
Marie Krátká, Antonín Kraus a Emil
Klička, kteří dostali příděl otrub na krmení, ale byli stále soukromníci. Proto
vznikl název JZD otrubové.
V roce 1954 byl vynesen rozsudek nad
údajně špionážní skupinou z okolí, obviněnou z předávání informací do ciziny,
čímž byla ohrožena bezpečnost státu.
Jaroslav Peteřík z Ostřetic dostal trest
smrti provazem, Josef Husník z Újezdce
20 let a Karel Motlík z Měcholup 16 let
vězení za podávání zpráv a Václav Bureš

z Předslavi za dodávání radiosoučástek 3
roky.
V roce 1955 zároveň s jarními pracemi
začalo opět donucování zemědělců do
JZD. Neminul měsíc, aby nebyla svolána
za tím účelem schůze všech občanů. Do
domácností často i pozdě večer přicházely
dvojice z ONV přesvědčovat o výhodách
JZD. Při takových návštěvách bylo nebezpečné otevřeně obhajovat svou samostatnost, aby dotyčný nepřišel o vlastní
svobodu. V obci se několik straníků přihlásilo k ustavení JZD, ale většina se jich
vymlouvala „kdyby tam šel ten nebo onen,
šel bych tam také“. Nápor byl proto soustředěn na dva až tři zemědělce nestraníky, kteří se proti kolektivizaci stavěli.
S opatřováním potřeb nutných k hospodaření byly velké potíže ať to byla hnojiva,
stroje, palivo aj. Vždy bylo zdůrazňováno:
„Ustavte JZD a vše bude k dostání. Pro
soukromníky nebude nic“.
J.M.

pech jsme tam připravily dvě hojně navštívené akce. V sobotu 20. 5. 2017 mši
s májovou bohoslužbou, kterou vedl vikář
P. Jaroslav Hůlle. V pátek 2. 6. 2017 se
uskutečnila Noc měcholupské kaple, kdy
před kaplí zahráli a zazpívali Měcholupští
seňoři, uvnitř kaple pak Klára Englová a
klatovská skupina Elias. „Maltézský velkostatek Měcholupy v proměnách staletí“
přiblížil pan Vladimír Červenka. Všichni
účinkující návštěvníky velmi zaujali. V tyto dny také přispěli zájemci (též vystupující) do sbírky.
Poslední počin na podporu sbírky se
v kapli uskuteční v neděli 23. července
2017 v 16 hodin. Organizujeme koncert

vážné hudby, při kterém vystoupí tři
violoncellisté.
Ve středu 21. 6. 2017 v podvečer zájemci z našeho obvodu absolvovali prohlídku s výkladem v arciděkanském kostele v Klatovech, včetně návštěvy krypty.
Akce se uskutečnila ve spolupráci kulturní
komise a klatovské fary.
Cvičení žen pod vedení M. Blahoušové a J. Marčanové bude koncem června
přerušeno na dobu letních prázdnin. Děkujeme velice vedení Měcholupské zemědělské, a.s., která nám dlouhodobě umožňuje cvičit v prostorách společnosti.
Těším se na setkávání s vámi a přeji
vám pohodové léto.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
V prostorách Makovského letního kina proběhl dne 17.6.2017 druhý ročník Makovského divadelního léta. Za krásného
slunečného počasí měli návštěvníci možnost shlédnout dvě divadelní představení, pohádkovou hru Příběh z Pajreku v podání
divadelní společnosti Kord v srdci a lehce erotický příběh Bezkontaktní ženy aneb Agro story v podání Divadla z Pošumaví. Obě
představení měla výbornou úroveň a všichni se dobře bavili. Mezi představeními vystoupil s pásmem písní hudební soubor Lada a
na závěr zahrála skupina Greedies. Občerstvení opět pomohli zajistit makovští hasiči. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a
realizaci akce podíleli.
13. května od 15:00 proběhla na novém měcholupském tréningovém fotbalovém hřišti, které je určeno právě i pro pořádání
hasičských soutěží, letošní soutěž našeho okrsku. Tentokrát se v ní, vždy po jednom hasičském soutěžním družstvu, mezi sebou
utkali muži z Makova, Měcholup, Němčic a z Předslavi a mimo soutěž pak zde předvedla svoji dovednost také družstva žen a
kolektivu mladých hasičů z Předslavi. Z putovního poháru za vítězství v této soutěži se tentokrát radovali muži z Měcholup a za
jejich vítězným družstvem se pak v celkovém pořadí umístila na 2. příčce Předslav, 3. byl Makov a 4. Němčice. První tři družstva
pak postoupila do obvodového vyřazovacího kola. 20. května proběhl v Pačejově závěrečný sraz celoroční soutěže Mladých
hasičů, ve které skončily předslavské děti na velmi hezkém jedenáctém místě v rámci celého klatovského okresu. Družstvo žen pak
doopravdy soutěžilo v následné soutěži žen, která se konala 3. června v Nýrsku. Zde pak v I. věkové kategorii skončily na 8. místě
z 16 soutěžících a postoupily tak do okresního kola. Následně 10. června proběhla v Mochtíně obvodová vyřazovací soutěž mužů
a z našeho okrsku se na ni dostavilo pouze družstvo mužů z Předslavi. Ti se zde umístili na 10. místě ze 17 souděžících družstev a
tak do dalších bojů se jim už postoupit nepodařilo, protože do okresního kola postupovalo pouze prvních pět družstev. Do okresní
soutěže, konané 25. června v Čejkovech, se tedy z našeho okrsku probojovalo jen družstvo předslavských žen, které zde v I.
věkové kategorii skončily na krásném pátém místě z deseti soutěžících družstev.
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Pozvánky:

TJ Měcholupy

Kulturní komise Obce Předslav

Vás srdečně zve v sobotu
22.7.2017 od 12:00 na

pořádá
v neděli 23. července 2017 v 18 hodin
v kapli svaté Apoleny v Měcholupech

49. ročník

Koncert komorní hudby

Memoriálu
Jana Vlasáka

Na violoncella zde zahrají:

prof. Jaroslav Kulhan
Jan Keller
Matyáš Keller

turnaj fotbalových mužstev
se uskuteční na hřišti v Měcholupech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Účastníci budou mít možnost přispět do sbírky na
dokončení opravy varhan, kterou vyhlásil OÚ Předslav.

Sbor dobrovolných hasičů Měcholupy
si Vás dovoluje pozvat na netradiční
hasičskou soutěž

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela

Měcholupská lávka

sv. Jakuba Většího
v Předslavi

Soutěž se bude konat v sobotu 5. srpna 2017
na koupališti v Měcholupech
Požární útok a štafeta dle upravených pravidel
proběhnou v kategoriích mužů i žen

kde se v sobotu 30.7.2017
koná

Program:
14:00 příjezd družstev
15:00 nástup a zahájení
15:15 požární útok a štafeta
16:30 doprovodné soutěže
17:30 vyhlášení výsledků
18:00 zahraje skupina Akustik

Poutní mše

Startovné 100,- Kč; ručníky s sebou!

Začátek je v 16:00 hodin

Doprovodný program pro děti; vstupné zdarma;
občerstvení zajištěno!
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Pozvánka do letního amfiteátru
Na měsíc srpen je pro Vás v letním
amfiteátru Makov připraven následující program:

sobota

Zahradnictví: Rodinný přítel

5.8.2017

Žánr: milostné drama
Režie: Jan Hřebejk

Úprava: český film
Výroba: ČR, Slovensko, Polsko 2017

Přístupný.

neděle
6.8.2017

sobota
12.8.2017

Extra band revival

Psí poslání

začátek 21:00 hod.

Žánr: rodinný / komedie / drama

Úprava: český dabing

Výroba: USA

2017

Přístupný.

pátek
18.8.2017

Žánr: komedie

začátek 21:00 hod.
Úprava: český film

Výroba: ČR

2016

Přístupný od 12 let.

pátek
25.8.2017

Žánr: animovaná pohádka

začátek 21:00 hod.

Úprava: český dabing
Výroba: USA

2017

Přístupný.

sobota
26.8.2017

90 min.
Vstupné: 80 Kč

Šmoulové: zapomenutá vesnice
Režie: Kelly Asbury

100 min.
Vstupné: 80 Kč

Manžel na hodinu
Režie: Tomáš Svoboda

130 min.
Vstupné: 80 Kč

rocková taneční zábava na parketu

Režie: Lasse Hallström

začátek 21:15 hod.

88 min.
Vstupné: 80 Kč

rocková taneční zábava na parketu

Mash

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Bc. Kreuzer M., Šindelář P., Mgr. Kroupová A., Šůs J., ing. Zíka V.
Adresa redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
Toto číslo vyšlo v červenci 2017
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