Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 20.

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

roč. 2011

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás nejprve upozornil na následující body usnesení z prosincového zasedání ZO:
1) V roce 2012 budou v obcích rozmístěny modré kontejnery na sběr papíru a časopisů. Po ročním zkušebním provozu bude celý
systém vyhodnocen a posouzen.
2) Měníme systém přijímání žádostí o příspěvek od jednotlivých zájmových organizací. Žádosti budou přijímány do konání únorového
zastupitelstva daného roku, po té posouzeny a finanční prostředky rozděleny.
3) ZO schválilo záměr projektu územního řízení pro stavbu ČOV Předslav.
V příštím roce nás čeká mimo běžného provozu i řada menších či větších investičních akci. Mezi ty nejdůležitější bude jistě patřit
rekonstrukce soc. zařízení v ZŠMŠ v Předslavi, rekonstrukce koupaliště v Měcholupech, alespoň částečná výměna azbestového potrubí na vodovodním řadu v Měcholupech, rozšíření veřejného osvětlení v Předslavi aj. Na některé z těchto akcí budeme žádat nebo jsme
již požádali o dotace a někde již víme, že jsme s žádostí o dotaci byli úspěšní jako například u dotace na restaurování oltáře v kapli
v Měcholupech, kde máme příslib ve výši 400 000 Kč.
Rok 2012 bude pro státní rozpočet a tím také pro obce včetně té naší ve znamení propadu příjmu, popřípadě ve změně rozpočtového určení daní. Co tato situace všechno přinese, zatím nedokáže nikdo zodpovědně říci.
I v tomto zpravodaji naleznete řadu pozvánek na kulturní a společenské akce, které se uskuteční na přelomu tohoto a nového roku.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2012.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
6. zasedání ZO Předslav konané dne 8.12.2011 v Makově:
Usnesení:
č. 65 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 5. zasedání ZO Předslav.
č. 66 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. prosinec 10/2011.
č. 67 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočet na rok 2012 v závazných ukazatelích takto: příjmy daňové = 5 825 113,00 Kč;
příjmy nedaňové = 1 671 232,00 Kč; přijaté transfery = 498 655,00 Kč; příjmy kapitálové = 5 000,00 Kč; příjmy celkem =
8 000 000,00 Kč; výdaje běžné = 5 698 328,00 Kč; výdaje kapitálové = 150 000,00 Kč; výdaje celkem = 5 848 328,00 Kč a
Rozpočtový výhled na období 2012 - 2014.
č. 68 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) hlavní inventarizační komisi pro rok 2011 ve složení: předseda – p. Ing. Václav Blahouš,
členové – p. Václav Kraus, p. Luboš Šilhavý; b) likvidační komisi ve složení: předseda:Ing. Václav Blahouš, členové: Luboš
Rašpl, Václav Kraus; c) komisi pro stanovení doby užívání dlouhodobého majetku: předseda:Ing. Václav Blahouš, členové:
Luboš Rašpl, Václav Kraus.
č. 69 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odpisový plán Obce Předslav.
č. 70 – ZO projednalo a s c h v a l u j e inventarizovat od 1.1.2012 drobný hmotný dlouhodobý majetek od výše pořizovací ceny
3000,00 Kč za položku.
č. 71 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) cenu poukázek svozu TDO pro fyzické osoby na I. pol. 2012, která se skládá z ceny
poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km.: 1 x 14 dnů – cena 525 Kč + příplatek 40 Kč = celkem 565 Kč;
1 x 4 týdny – cena 335 Kč + příplatek 40 Kč = celkem 375 Kč; SI – cena 765 Kč + příplatek 25 Kč = celkem 790 Kč; SII –
cena 420 Kč + příplatek 45 Kč = celkem 465 Kč. b) příplatek ke svozu TDO pro právnické osoby a osoby podnikající na
území Obce Předslav na I. pol. 2012: 1 x 14 dnů – 40 Kč + 20% DPH; 1 x 4 týdny – 40 Kč + 20% DPH; SI – 25 Kč + 20%
DPH; SII – 45 Kč + 20% DPH; Kontejner 1100 l – 40 Kč + 20% DPH.
č. 72 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na rok 2012 pronájem 7 kontejnerů na papír od společnosti AVE CZ s.r.o.
č. 73 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu Na Lískách v Makově p. Romanu Raišlovi na sezónu 2012.
Maximální počet akcí 7. Cena za pronájem areálu 5 000 Kč + energie, na 1 akci.
č. 74 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr projektu ČOV Předslav pro územní řízení.
č. 75 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodloužení lhůty do 31.12.2012 na vyúčtování příspěvku pro SDH Předslav na opravu
historické stříkačky.
č. 76 – ZO projednalo a s c h v a l u j e že žádosti o příspěvky pro jednotlivé zájmové organizace v obci budou přijímány vždy
nejpozději dnem konání únorového zasedání ZO daného roku.
č. 77 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu předložit do únorového zastupitelstva návrh na uložení volných finančních prostředků
obce.
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Informace obecního úřadu
Pro platby v hotovosti (např. poplatek ze psa, vodné, poukázky na odvoz odpadu atp.), ověřování podpisů a listin jsou od 1.7.2011
na Obecním úřadě v Předslavi určeny tyto úřední hodiny:
PO 7:00 - 15:00; ST 7:00 - 17:30; PÁ 7:00 - 11:00.
Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Klatovy zahájil komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Němčice u
Klatov. V jarních měsících 2012 budou ze strany pozemkového úřadu organizovány první schůzky se všemi vlastníky pozemků.
Chcete mě?
Obec Předslav oznamuje občanům, že v Předslavi byl nalezen pes, který byl umístěn do útulku v Klatovech. Jedná se o středně velkého psa zlaté barvy, křížence, čistotného, milého.
Prosíme zájemce o adopci k jeho vyzvednutí v útulku.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Základní škola
Čas neúprosně letí a před námi je opět
konec kalendářního roku. V životě školy
však nic nekončí. Naopak motivujeme děti i žáky k další práci, k osobním předsevzetím, aby pěknými školními výsledky
oplatili rodičům jejich péči. Za poslední
tři roky se velmi zlepšily podmínky vzdělávání. Do školní budovy byly investovány nemalé finanční prostředky. Připomeňme si největší změny.

- vystěhování kabinetu do náhradních
prostor, uvolnění místnosti pro školní
družinu (56 000,- Kč)
- zbudování úklidové komory ve sklepě
(15 000,- Kč)
- výstavba nové vstupní verandy do ZŠ
(414 000,- Kč)
- výměna oken a dveří (530 000,- Kč)
- nový zahradní domek pro MŠ (60 000,Kč)
Velice si toho vážíme a děkujeme
zřizovateli Obci Předslav za vstřícnost,
pochopení a podporu. Když vidíme, že
změny jsou dětmi kladně přijímány, máme

i radost z odvedené práce. Od 1.7.2012 bude probíhat rekonstrukce umývárny v mateřské škole. Provoz v MŠ bude proto
tentokrát ukončen 29.6.2012. Přesný termín ukončení stavby oznámíme v příštím
zpravodaji. Obnovení provozu předběžně
plánujeme na 20.8.2012.
Do nového roku přeji vám všem především hodně zdraví, dostatek pracovních
příležitostí, trpělivosti a optimismu, radosti z běžného každodenního života.

sta zejména členek výrobou dekorací,
zajišťováním vzorků ovoce a zeleniny.
Tuto akci jsme pořádali poprvé a přes
naše počáteční obavy, zda bude dost exponátů a hlavně pak návštěvníků, můžeme
konstatovat, že vše dopadlo na jedničku.
Ke spolupráci jsme pozvali i organizaci a
sdružení myslivců, včelařů, svoji výstavku
zde měla MŠ a ZŠ v Předslavi, Dětský
domov se školou v Měcholupech, Betonové stavby Plánice, zastoupen byl i pěstitel
zeleniny Josef Krůs z Domažliček. Bylo
zde vystaveno 87 vzorků zeleniny, 93
vzorků ovoce, 73 květinových dekorací,
30 vzorků léčivých bylin, dále ukázka
kaktusů, okrasných dýní, živých květin i
košíkářské výrobky z proutí. Potěšilo nás,
že výstava oslovila i řadu nečlenů, kteří
zde své výpěstky a dekorace také vystavovali. Výstavu navštívilo 374 občanů,
což nás velmi mile překvapilo. O jejich
spokojenosti svědčí i pochvalné zápisy a
poděkování za její uspořádání v kronice
ZO. O týden později jsme se se svojí
expozicí zúčastnili i okresní výstavy "Zahrada Pošumaví". Zde naše výstavka byla
vyhodnocena jako nejlepší ze všech zúčastněných.
Tyto akce nás přesvědčily o jejich potřebnosti - ukázat ostatním občanům, že mezi sebou máme velice šikovné a nesmírně
pracovité lidi, pro které je zahrádkářská a
aranžerská činnost často velkým koníčkem. Věříme, že naše organizace vstoupila těmito akcemi i do podvědomí široké

veřejnosti jako organizace, která má i
v dnešní uspěchané době své místo.
Spoustu zajímavých akcí chystáme i
pro příští rok. Rádi mezi námi přivítáme i
další občany, které zahrada, zahrádka a
vše, co s nimi souvisí, baví.

Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Ze života zahrádkářů
Jednou z aktivních zájmových organizací v oblasti Předslavska je i základní
organizace Českého zahrádkářského svazu. Jejích 59 členů v letošním roce vůbec
nezahálelo. Posuďte sami. Mezi první akce, které pořádáme, je zahrádkářský ples
v březnu. Je zde pěkná tombola, dámskou
volenku nám sponzoruje květinami zahradník přítel Papež, o skvělou náladu se
kromě hudební skupiny Mars starají i
samotní návštěvníci plesu.
Velice oblíbená je mezi členy odborná přednášková činnost, protože zde se
dozvíme, jak správně postupovat při výsadbě a pěstování ovoce, zeleniny a květin,
jaké prostředky používat při ochraně proti
škůdcům. Letos jsme 3x přivítali zahradního poradce Miloslava Pilze, který nás
seznámil s novými poznatky při pěstování
rajčat a paprik, vinné révy, výsadbě česneku, broskvoní atd. Vynikající byla na jaře
praktická ukázka řezu stromů na zahradě
přítele Schejbala. Koncem léta v srpnu se
43 členů a nečlenů zúčastnilo jedné z nejkrásnějších výstav květin a zahradních doplňků v zámecké zahradě Čimelicích. Cestou zpět jsme ještě navštívili růžovou
školku Miloslava Šípa ve Skaličanech.
A po té vše směřovalo k přípravě naší
největší akce - výstavě ovoce, zeleniny a
květin, kterou jsme nazvali "Zahrady Předslavska". Konala se 24. a 25. 9. v Makově. Hodiny a hodiny, večery, trávilo spou-
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Miloslav Rašek,
předseda ZO

Rekonstrukce sokolovny
v Předslavi
Již od roku 2002 se výbor předslavského Sokola, za pomoci členů i nečlenů,
snaží nějak pokročit s rekonstrukcí sokolovny, aby i nadále mohla sloužit nejen
sokolským účelům, ale především všem
lidem, kteří o činnost v ní projeví zájem,
ať už na poli sportovním či společenském.
Dovolte mi vrátit se v krátkosti k počátku veškeré rekonstrukce do roku 2002,
kdy se započalo se záchranou tohoto „našeho stánku“. První etapa byla zaměřena
na jeviště. Rozbouralo se staré nevyhovující pódium, byly skopány staré omítky a
pomocí armovacího železa se zajistilo praskající zdivo. Natáhla se nová elektroinstalace a jeviště bylo nově omítnuto. Postavilo se nové pódium, které dostalo
nové osvětlení. Tyto práce se protáhly do
roku 2003. Financovány byly z pokladny
místní jednoty. Další etapou se stala v roce 2004 plynofikace sokolovny, výměna
oken v přísálí a výmalba přísálí a výčepu.

Tyto práce byly dotovány župou Šumavskou a z části pak obcí Předslav a místním Sokolem. V roce 2005 došlo k rekonstrukci dámských toalet a byla ušita nová
látková dekorace na jeviště. Finančním
zdrojem byla pro tento rok pokladna
místní jednoty. V roce 2006 se podařilo
předělat pánské toalety, které byly již zcela nevyhovující. Finančně přispěla obec
Předslav, zbytek hrazen z vlastní pokladny. V roce 2007 jsme začali s rozsáhlou
rekonstrukcí podlahy v sále a přísálí, která
se protáhla až do roku 2009. Vzhledem
k nedostatku financí jsme byli nuceni zadat odborným firmám jen minimum prací.
Z řad místních dobrovolníků pak bylo na
této akci odpracováno více než 1000 hodin. Hlavní dotaci na nákup materiálu
poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje a
ČOS (Česká obec sokolská). Svoji finanční pomoc poskytla opět i obec Předslav.
V roce 2008 došlo k výměně hlavní rozvodné skříně elektrické instalace a k opravě hromosvodu. Rovněž nastala nutnost
vyměnit dveře a okna v sále a také v něm

opravit omítky a provést výmalbu. To
všechno ještě před položením parket. Na
tyto práce jsme získali hlavní dotaci z programu rozvoje venkova MAS (Místní akční skupiny) Pošumaví, od SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) České Budějovice a dále pak nezanedbatelné částky
od obce Předslav a formou sponzorského
daru od firmy SERTO RAŠPL. V roce
2009 byla dokončena podlaha pokládkou
parket v sále a přísálí, zhotoveno bylo
dřevěné obložení stěn a nové dveře do
šaten. Až do této doby byly zadávány
odborným firmám jen takové práce, na
které naše síly nestačily. Podrobnější popis této etapy rekonstrukce sokolovny jste
pak mohli číst už v 11. čísle Zpravodaje.
V roce 2011 odstartovala rekonstrukce
zevnějšku naší sokolovny. Ta se týkala
zhotovení nové fasády, včetně nátěru, a
opravy klempířských prvků a jejich nátěru. Všechny tyto práce jsme svěřili odborným firmám a placeny byly opět z dotace,
kterou nám poskytl SZIF České Budějovice. Práce prováděné firmami byly do-

Podzimní část této sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané je za námi. Bylo v ní odehráno celkem 13 zápasů a v minulém
zpravodaji jsme přinesli výsledky sedmi z nich. Nyní zde tedy
pro úplnost najdete výsledky zbývajících šesti zápasů, výsledkovou tabulku soutěže na konci podzimní části soutěže a rozpis
utkání její jarní části.
6. kolo Hartmanice – Měcholupy; hráno v sobotu 01.10.;
výsledek 1 : 3 (1:11); branky: 38. Sládek Petr - 35. Novák Petr,
73. Vrba Jindra, 78. Jahoda Marek; rozhodčí: Veverka Jan;
ŽK: 2:3; diváků: 70.
7. kolo Měcholupy – Hory Matky Boží; hráno v sobotu 08.10.;
výsledek 6 : 0 (2:0); branky: 32., 68., 83. Kroupa Jiří, 43., 62.
Vrba Jindra, 88. Jahoda Marek; rozhodčí: Javorský Josef;
ŽK: 1:3; ČK: 0:1; diváků: 50.
8. kolo Strážov B – Měcholupy; hráno v neděli 16.10.; výsledek
2 : 0 (1:0); branky: 32. Maxa P., 54. Čermák Josef; rozhodčí:
Josef Javorský; ŽK: 4:2; diváků: 90.
9. kolo Měcholupy – Velhartice; hráno v sobotu 22.10.;
výsledek 1 : 2 (1:2); branky: 21. Kaňák Jan - 12. Antonovics
Andrei, 44. Matějka František; rozhodčí: Mazanec Marek;
ŽK: 1:2; diváků 50.
10. kolo Neznašovy – Měcholupy; hráno v neděli 30.10.;
výsledek 3 : 1 (1:0); branky: 42. Žák Miroslav, 54. Mundl
Martin, 56. Ceplecha Martin - 80. Votava Josef; rozhodčí: Josef
Abrahám; ŽK 0:1; diváků: 40.
11. kolo Měcholupy – Bolešiny; hráno v sobotu 05.11.; výsledek 0 : 0 (0:0); rozhodčí: Koura Radim; ŽK: 2:2; diváků: 100.

Zdeněk Zíka,
jednatel TJ SOKOL Předslav

Výsledková tabulka po podzimní části vypadá následovně:

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Jak to vypadá v poločase soutěže…

končeny v září tohoto roku a výsledek
můžete posoudit každý sám při návštěvě
sokolovny či jejího okolí. Naproti budově
ještě vyrostlo místo pro odpočinek maminek s dětmi.
Závěrem chceme poděkovat všem přispěvatelům, především starostovi obce Petru Šindelářovi a ostatním zastupitelům, a
také všem, kteří se fyzicky podíleli na dosud vykonané práci. Nemalý dík patří též
starostovi místního Sokola, ing. Václavu
Blahoušovi, za to, že dokázal zajistit finance ze všech dostupných dotací, což ho
stálo nemalé úsilí, a bez nich by tato budova jen dále chátrala. Do budoucna bychom
rádi pokračovali v opravách, které ještě
zbývá dodělat a neodmítneme při nich
jakoukoli pomoc.
Touto cestou chceme též popřát všem
radostné a poklidné prožití nastávajících
svátků vánočních a do nového roku pak
pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Rk.

Tým

Záp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Horažďovice "B"
Strážov "B"
Malý Bor
Bolešiny
Měcholupy
Bezděkov
Velhartice
Neznašovy
Hradešice "B"
Nalžovské Hory
Hartmanice
Veřechov
Myslív
Hory Matky Boží

13 12 1 0
13 9 1 3
13 8 0 5
13 6 5 2
13 7 2 4
13 6 3 4
13 6 2 5
13 6 1 6
13 6 0 7
13 5 0 8
13 4 2 7
13 4 1 8
13 1 3 9
13 0 1 12

+

0

-

Skóre

50 : 8
32 : 25
42 : 19
37 : 15
23 : 15
29 : 28
25 : 26
25 : 28
29 : 30
28 : 33
22 : 28
21 : 28
10 : 35
10 : 65

Body (Prav)

37
28
24
23
23
21
20
19
18
15
14
13
6
1

( 13)
( 4)
( 3)
( 5)
( 2)
( 3)
( -1)
( -5)
( -3)
( -3)
(-10)
( 13)
(-12)
(-20)

Termíny zápasů jarní části soutěže:
14. kolo Malý Bor – Měcholupy
neděle 25.03. – 16:00
15. kolo Měcholupy – Nalž. Hory
sobota 31.03. – 16:00
16. kolo Veřechov – Měcholupy
neděle 08.04. – 15:00
17. kolo Měcholupy – Hradešice B
sobota 14.04. – 16:30
18. kolo Bezděkov – Měcholupy
neděle 22.04. – 17:00
19. kolo Měcholupy – Hartmanice
sobota 28.04. – 17:00
20. kolo H. M. Boží – Měcholupy
sobota 05.05. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Strážov B
sobota 12.05. – 17:00
22. kolo Velhartice – Měcholupy
sobota 19.05. – 17:00
23. kolo Měcholupy – Neznašovy
sobota 26.05. – 17:00
24. kolo Bolešiny – Měcholupy
sobota 02.06. – 17:00
25. kolo Horažďovice B – Měcholupy neděle 10.06. – 15:00
26. kolo Měcholupy – Myslív
sobota 16.06. – 17:00
Ing. Václav Blahouš

Historie
PŘEDSLAV pohledem
kronikáře (4)
V popisném čísle 34 byly panské sádky v době, kdy se v těch místech rozkládal
velký rybník, z něhož zůstala jen hráz za

mlýnem. Po zrušení sádek prodáno číslo
to Nováčkovi, pak Pláničkovi. Tento bezstarostným životem, hlavně ale pitím upadl do dluhů, až veškerý majetek mu byl ve
veřejné dražbě prodán. Usedlost koupil
František Tomášek z Makova, který přikoupil pole a chalupu přestavěl.
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Číslo 35 patřilo před léty Šplechnovi,
od kterého číslo to koupil Kones. Tento,
když si koupil dvůr v Kocourově, prodal
usedlost Sedlákovi. Jeho dcera Barbora se
provdala za Václava Netrvala, tesařského
mistra. Jeho syn Josef rovněž v tesařském
řemesle pokračoval.

V č. 45 bývala škola, ale když prostorově nevyhovovala, byla budova prodána
tesařskému mistru Jakubu Kurzovi. Jeho
nástupci zřídili v místě hostinec, který o
pouti v r. 1923 vyhořel. Hospodu pak přestavěl a doplnil prostorným sálem hostinský a řezník Václav Krátký.

Farní kostel sv. Jakuba je zmiňován
již v l. polovině 14. století. Roku 1624 zanikla fara a v letech 1647-92 byl filiálním
farního kostela v Němčicích. V létech 1692
– 1726 byl obsluhován klatovskými dominikány. Po této době až do r. 1787 zde byl
jen administrován světskými kněžími, ale

Obchod K. Zýky

Číslo 53 – obchod, bylo přestavěno za
Leopolda Lukeše tak nákladně, že malý
jeho obchod nestačil platit ani úroky za
novou jednopatrovou budovu. Proto po
jeho smrti byl celý majetek prodán ve veřejné dražbě Karlu Zíkovi z Měcholup asi
za 20.000 Kč a ten ho v r. 1925 postoupil
svému synu Karlu Zýkovi, který obchod
dobře vedl.
Číslo 66 – škola v r. 1926 pětitřídní.
Založena byla v r. 1722. Původní škola
jednotřídní byla u Tkalců v č. 6. Dětí přibývalo a místnost, kde paní řídící vařila,
prala a jiné práce v době vyučování konala, nepostačovala. Proto vystavěna škola
dvoutřídní v č. 45, kde byl později upravený hostinec V. Krátkého. Přičiněním
učitele Josefa Řípy byla nynější školní budova postavena r. 1860 za 12.630 zlatých
bez přístavby dvou tříd na severní straně.
Stará škola v č. 45 již nedostatečná a
vzdálená od kostela, kam musely školní
děti za každého počasí každý den chodit,
byla prodána. Od r. 1870 byl řídícím učitelem Matěj Bozděch. V té době bylo 340
dětí ve dvou třídách. Roku 1875 byla škola rozšířena na trojtřídku, v r. 1882 na
čtyřtřídku a r. 1889 na pětitřídku. V r.
1891 byly přistavěny dvě třídy na severní
straně školy.
V č. 68 byly staré obilní sýpky, kde se
ukládalo obilí z Předslavi i okolí. Později
v něm byl zřízen byt pro kováře. Číslo
bylo majetkem asi dvanácti rolníků, kteří
ho prodali Františku Duchkovi. Ten si
přikoupil i obecní kovárnu v č. 69 a zařídil si strojní kovářství.

opět byl prohlášen farním. Roku 1611 doznala stavba značné změny. Zvětšena a
opravena byla opět r. 1724. Největších
změn se dočkala v letech 1767-68, kdy
došlo k překlenutí celého kůru. Věž na západním průčelí, založenou v plné šíři
kostelní lodi, počal stavět Ferdinand ze
Šternfeldu začátkem 19. století, ale stavbu
nedokončil. Dostavby se dočkala r. 1809
za Dr. Měchury. Proti vchodu na věž od
severu stávala veliká hřbitovní hrobka rodiny Měchurovy z. r. 1813. Při úpravě
hřbitova byla tato hrobka rozbořena a
z materiálu postavena na novém hřbitově
márnice a podzemní hrobka pro ostatky
rodiny Měchurovy při severní zdi nového
hřbitova. Tam byly rakve přeneseny a zakryty kamennými deskami.
Po ročních přípravách byl 13.8.1893
založen Sbor dobrovolných hasičů. Jeho
prvním starostou zvolen Jindřich Christen,
správce velkostatku Měcholupy, velitelem
kovář František Duchek. Od firmy Smekal
z Prahy koupena stříkačka za 830 zlatých.
Od r. 1919 byl předsedou Antonín Šimice,
jednatelem učitel Josef Duchek a velitelem Václav Kraus. Dne 9. října 1927 byla
dodána firmou Stratílek Vysoké Mýto motorová štříkačka 34 HP za 31.000 Kč a
5.2.1936 firmou Majkut z Blovic automobilový nářaďový vůz Tatra 65 HP za
12.000 Kč.
V roce 1900 byl založen Místní odbor
Národní jednoty Pošumavské pro Předslav
a okolí. Zakladateli byli učitel Karel Váchal, Jan Měsíček z Makalov a Jan Bešta
z Otína. Činnost spolku byla zaměřena na
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hmotné a mravní povznesení lidu venkovského zvláště po stránce hospodářské. Zprostředkovával každoročně nákup umělých
hnojiv (v r. 1912 skoro 40 vagonů), nakupoval pro jednotlivé obce hospodářské
stroje, které členům zdarma půjčoval, objednává uhlí, vápno, osivo aj. hospodářské
potřeby. Má význam i kulturně vzdělávací, vlastní knihovnu, pořádá přednášky i
národní slavnosti a mnoho divadelních
představení. Sdružuje 13 obcí s 286 členy.
Zakoupil také za 15.000 K pohřební vůz
(dosud byli zemřelí převáženi na voze
hospodářském).
V r. 1903 byl Místním odborem založen Spořitelní a záložní spolek pro Předslav a okolí. V r. 1927 měla Kampelička
již 162 členů a docílila vkladu 4,163.055
Kč, zápůjček 371.500 Kč a rezervní fond
79.312 Kč. Starostou byl Josef Netrval,
tesař, pokladníkem řídící učitel Karel Zeman. Přičinlivostí, dobrým hospodařením
a stálým šetřením vymanili se občané po
většině nejen ze svých starých dluhů, ale
mají i slušné úspory.
Snaha založit v Předslavi Sokol se projevovala již před válkou. První ustavující
schůze byla 19.12.1918 v hostinci V. Krátkého. Starostou zvolen Karel Zeman, náčelníkem Jan Zeman, jednatelem Jan Jína
a pokladníkem Ant. Šimice. Ustavující
valná hromada se konala 11.5.1919. Sokolovna byla slavnostně odevzdána 28.
ledna 1923. Celkový náklad 272.000 Kč
byl vyplacen půjčkou místní kampeličky
35.000 Kč, subvencí min. zdravotnictví
30.000 Kč, dluhopisy TJ Sokol za 70.000
Kč a značná část uhrazena z pořádaných
zábav. V r. 1927 zbývalo ještě 80.000 Kč
dluhu.
Dne 6. září 1899 byl založen Včelařský spolek schválením stanov. Ustavující
schůze byla 7. ledna 1900 a předsedou
zvolen Karel Hunka, revírník velkostatku
Měcholupy. Při založení měl spolek 50
členů. K. Hunka zemřel v r. 1916 a je
pohřben na hřbitově v Předslavi v hrobě
s v témže roce zemřelým správcem velkostatku Jindřichem Christenem mimo jiné
prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů v Předslavi. Do téhož, dnes značně
zanedbaného a neupravovaného hrobu byl
uložen i revírníkův syn lesník Karel Hunka, který zemřel r. 1920 ve věku třicet let
„uštván zlobou lidskou“, jak je uvedeno
na náhrobní desce.
Dne 28. října 1928 se konala velice
zdařilá a důstojná oslava desetiletí naší samostatnosti. Účastnily se spolky Sokol
Předslav, SDH Předslav, Měcholupy, Točník a Ostřetice, Národní jednota pošumavská, Spolek Mládí z Měcholup, místní
a okresní zastupitelé obcí, školní dítka i
četní občané. Vyzdobenou obcí procházely průvody účastníků k prostranství u
sokolovny, kde se slavnost uskutečnila.
Mý

Historie 2 makovských domů
I v dnešním příspěvku budeme pokračovat v zajímavostech z minulosti Makova. Tentokrát to bude ukázka jakýchsi
životopisů, nikoliv rodokmenů, u dvou
čísel popisných.
Chalupa Bártovská – v roce 1775 dostala
čp 6.
Lidové označení: dříve u Rousů, u Fajtů
nyní u Tomášků.
Pozemková parcela této chalupy patřila spolu s čp 13, 15, 16, 29 (bývalý
panský mlýn) spolu s bývalým panským
dvorem čp 5 mezi nejstarší stavební parcely v Makově. 1. zmínka již roku 1383
(SÚA DZV1 243 č. 567). Roku 1651 držel
chalupu Martin Bárta – zahradník (zahradník byl později nahrazen názvem
domkář) jemuž bylo v tomto roce 31 let a
jeho manželce Dorotě 41 let. V roce 1654
(Berní rula) měl povinnost Bárta robotovat 1 den v týdnu po celý rok a měl 3 strychy polí (1 strych čtverečný = 2 877 m2).
Na podzim oséval 1 strych, na jaře také 1
a 1 strych nechával ladem (trojstranný
osevní systém). Dále je uvedeno, že měl roku 1654 2 krávy, 2 jalovice, 1 ovci a 5 prasat. Po M. Bártovi držel Chalaupu Petr
Frank, který 9.8.1692 prodal tuto chalupu
své dcerce Magdaleně a jejímu manželovi
Tomáši Tomáškovi (1. Tomášek v Makově), který přišel z Měcholup nyní čp 13,
jeho děd Jan Tomášek (Thomas) měl roku
1654 10 strychů polí, luka na 1,5 vozu
sena a ¾ vozu otavy. Výměra luk se tehdy
udávala v počtu for. Novomanželé tuto
chalupu koupili od P. Franka za 10 kop
grošů míšeňských. T. Tomášek měl v roce
1713 povoleno chovat 2 voly, 1 krávu, 1 jalovici, 1 ovci a 1 prase. Ovšem, tento stav
dobytka neměl (asi polovinu). Dále měl
10 strychů a 3 věrtele polí, luka na 1⅜
vozu sena + ¾ vozu otavy a zahrádku ½
věrtele (1 strych = 4 věrtele). V roce 1723
byla tato chalupa zapsána do nově
zakládaných pozemkových knih. T. Tomášek byl chalupník a mimo roboty měl
povinnost zasít, sklidit a sepříst len a nebo
konopí ze 2 strychů polí ročně bez srážky
na robotě. Za 1 strych 3 (93 l) sklizených
semen dostával 6 krejcarů. V roce 1716
vrchnost zkasírovala chalupu chalupníka
Víta Tomáška (která z části stála na
panském) a na tomto místě postavila stáj
pro svůj dvůr. Také 6 strychů a 2 věrtele
polí mu sebrala a připojila je k panským
pozemkům. Vít Tomášek byl nejstarším
synem T. Tomáška. Tato zkasírovaná
chalupa stála v místech bývalých stájí,
nyní čp 37. Dříve stály stáje v jihovýchodní části dvora. Ještě v roce 1719 si poddaní obce stěžovali, že musejí platit za
zkasírovanou chalupu a pozemky. T. Tomášek držel chalupu do roku 1736, kterou
pak převzal se všemi povinnostmi jeho

syn Bartoloměj s manželkou Dorotou (původem z Měcholup). 26.1.1773 byla chalupa zapsána synovi Josefu Tomáškovi a
jeho manželce Anně, jako dědictví po
zemřelém Bartoloměji Tomáškovi. Mladší
bratr Josefa Tomáška, František, se přiženil na panskou hájovnu (čp 18) a vzal si
Josefu, dceru Jakuba Hnojského, který
5.6.1749 hájovnu koupil za 30 zlatých od
vrchnostenského úřadu v Měcholupech.
V roce 1775 chalupník Josef Tomášek
40 let a manželka Anna 37 let měli děti:
Evu 14 let, Marii 12 let, Kateřinu 7 let,
Annu 6 let, Terezii 3 roky. Po tomto roce
se jim ještě narodil syn Antonín. V roce
1777 robotoval Josef Tomášek 2 dny v týdnu po celý rok a platil činži 8 zlatých a
9 krejcarů ročně. Roku 1785 patřily k chalupě 3 zahrádky: na dvoře 5,5 × 12⅓ sáhu
a 9,5 × 5 sáhu, za chlívkem 8 × 3,5 sáhu
(1 sáh2 = 3,596 m2). 12.12.1795 byl sepsán protokol obsahující poslední vůli
zemřelého Josefa Tomáška, který odkazuje chalupu svému jedinému synovi Antonínovi, který byl však nezletilý. V roce
1799 Antonín Tomášek dosáhl plnoletosti
a 30.12.1799 mu byla zapsána chalupa po
svém otci jako dědictví. 15.4.1826 Antonín Tomášek postoupil chalupu svému
synovi Bartoloměji a jeho nastávající manželce Anně, vdově po zemřelém Bartoloměji Brůhovi ze Zbyslavi. Anna si přivedla z 1. manželství dceru Marii. V roce
1834 Bartoloměj Tomášek zemřel a
9.7.1835 byla projednána pozůstalost. Po
Bartoloměji Tomáškovi zdědil chalupu
nezletilý syn Václav. Zatím hospodaří jeho matka Anna, která se roku 1835 potřetí
provdala za Antonína Teřla, rodáka z Nedanic čp 15 (jeho otec Jan Teřl). Roku
1837 byla stavební parcela čp 6 velká
174 sáhů2 = 626,5 m2. 28.8.1856 se na základě rozhodnutí okresního soudu v Klatovech majetek v ceně 300 zlatých konvenční měny po rodičích Bartoloměji a
Anně Tomáškové – Teřlové přenáší na
Václava Tomáška s tou podmínkou, že
vyplatí 2 bratry a sestru stejným dílem.
Manželé Teřlovi si ponechali výminek
v čp 6. 20.12.1860 se na základě smlouvy
přenáší chalupa na Barboru Tomáškovou,
dceru po zemřelé matce Anně Teřlové a
otci Bartoloměji Tomáškovi. Bratr Václav
Tomášek byl již zemřelý. Roku 1869 Antonín Teřl koupil stavební parcelu dnešního čp 32 pro svého syna Josefa. V roce
1874 koupil Antonín Teřl od Jana Šilhavého starou chalupu čp 4 (bývalý panský
mlýn) a od 3.5.1870 čp 29 (neboť Jan
Šilhavý si postavil na své parcele (pp č. 30)
nový domek a čp 4 si na něj přenesl. Stará
chalupa dostala čp 29. Antonín Teřl
koupil čp 29 pro své dcery Marii a Annu.
Anna se pak provdala za Jana Bílka z čp 9
v Makově. Otec Jana Bílka býval posledním mistrem ovčáckým. Anna chalupu čp
29 pak zdědila. Roku 1882 koupil chalupu
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čp 6 Matěj Rous z Kroměždic. V roce
1892 zdědil chalupu syn Václav Rous
s manželkou Filomenou. Václav Rous pole rozprodal v dražbě a odstěhoval se do
Předslavi, kde koupil od Marie Hořánkové dvůr čp 24. Chalupu čp 6 koupili v roce 1911 Jan a Marie Partinglovi. Jan Partingl (z čp 3 v Makově) obdělával pozemky, které patřily k čp 19 v Makově, odkud
pocházela jeho matka. Manželka Jana Partingla byla z Petrovic rozená Kotábová.
Jan a Marie zde hospodařili až do roku
1949, kdy oba ve čtyřech dnech po sobě
zemřeli. Chalupu převzala dcera Magdaléna, jež byla provdána za Rudolfa Jiříka
z Otína. V chalupě pak byli postupně nájemníci Josef Horšička, Vojtěch Petlan, a
Jan Karhan. V letech 1958 – 1961 byla
v této chalupě kancelář polního střediska
STS. V roce 1969 koupili čp 6 od Rudolfa
Jiříka Jaroslav Tomášek (* 3.3.1943 –
† 20.12.1998) z čp 4 v Makově a jeho manželka Marie rozená Boříková, z čp 10
v Makově. Tito pak v dolní části zakoupeného pozemku v letech 1972 – 1975
postavili patrový dům a starou chalupu
zbourali. Srub, který zůstal po dřívějších
majitelích je postupně adaptován.
Panská hospoda – radikovaný hostinec, od
roku 1775 čp 7.
Lidové označení: u Šenkýřů.
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. 1. 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 roku 1654 od pozemků
Šimona Petlana, nyní Adama Hladíka (čp
13), které zabrala vrchnost. Na zčásti
zkasírovaného pozemku postavila hospodu, ostatní pole používá šenkýř Vavřinec
Hofman v nájmu. To ale neznamená, že
před tímto rokem (1716) se v Makově
nepilo 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 Antonínem 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
3 dny při výlovu panského rybníku s potahem. A také 3 dny roční roboty ve žních.
Zavazuje se, že bude točit pivo a pálenku

z Měcholupského pivovaru. V roce 1775
Bartoloměj Šilhavý šenkýř 54 a jeho
manželka Rozina 48 let měli děti: Václava
17 let a Josefa 13 let. Bartoloměj Šilhavý
s manželkou si ponechali výminek a
1.8.1782 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 = 5 755 m2. Bratr Václav koupil od
vrchnosti chalupu čp 4 (později 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.
7.9.1817 koupili Jan a Markéta Novákovi
(majitele 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 1860 zlatých. 22.12.1817 bylo uzavřeno porovnání mezi Janem Novákem a
šenkýřem Josefem Šilhavým. Protože
Novákovi neměli peníze, odstoupili od
smlouvy a čp 7 koupil 31.8.1819 Josef
Křepelka, revírník žinkovského panství,
za 3 000 zlatých vídeňské měny, s manželkou Marií, dcerou šenkýře Josefa
Šilhavého. 1.5.1820 manželé Křepelkovi
prodali hospodu Václavu Šilhavému (z čp
4) za 4 000 zlatých míšeňských. Václav
Šilhavý prodal čp 7 21.5.1821 Tomáši

Peroutkovi (ze Švihova) a jeho manželce
Barboře za 4 000 zlatých vídeňské měny.
5.12.1833 získala čp 7 jako dědictví dcera
po zemřelém Tomáši Peroutkovi, Marie,
v ceně 3 500 vídeňské měny s dluhem
2 840 zlatých, která se 24.1.1834 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. V roce 1916 převzal čp 7 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). V tomto roce se na subvenci přestavělo i čp 8 a čp 16. Čp 8 stálo
dříve kolmo k cestě, nyní je souběžně
s cestou. 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 Kč koupil, pozemky si
ponechaly. Bývalé 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 čp 7 umístěny 2 páry koní (Josef
Šeba starší, František Němec, dříve ještě
3. pár – František Valeš). Z toho důvodu
došlo k přemístění koní do Makalov a
krátce na to prodány. Po odstěhování dřívějších majitelů se v prostorách bytu (nyní
prodejna) zadaptovala zasedačka s knihovnou. V roce 1982 se v místech neudržované zahrady zřídil tenisový kurt. Ve
stodole parkovali hasiči svůj nákladní automobil značky Robur. Záměr místních
občanů, vybudovat z hostince jakýsi kulturní stánek se podařil prosadit včetně financí. A 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
plán ještě nová hasičárna. Na místě
bývalých hospodářských budov a dvora
bylo zhotoveno parkoviště. Na této přestavbě včetně veškerých 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
– dosud Pavlína Vlasáková.
JŠ

V pátek 2.12.2011 jsme v Předslavi
ve spolupráci se ZŠ a MŠ zahájili adventní čas. Po setmění jsme si před školou
zazpívali vánoční písně a koledy, a pak
byl rozsvícen vánoční strom. Ke zhlédnutí
byly v kostele připraveny dva betlémy –
ZŠ a MŠ Předslav a DDŠ Měcholupy.
Krásný podvečer uzavřel pěkný koncert
žáků LŠÚ Klatovy, který zorganizovali p.
Š. Pojarová a p. ing. J.Majer. Věříme, že
krásná předvánoční atmosféra v nás všech
dlouho vydrží.
I v příštím roce se těšíme na setkávání
s vámi.
AV

5. 2. se konala slavnostní výroční schůze v makovské hospůdce. Programem bylo vyhodnocení činnosti za uplynulé období a byl sestaven plán na rok 2011.
17. 4. se v Makově konal koncert s názvem „Jarní zpívání“. Hojná účast a spokojenost posluchačů byla odměnou celému našemu sboru. Líbila se i malá
dechovka „Ladovka“.
18. 5. zazpíval PS Lada klatovským
seniorům ke Dni matek. V bohatém programu bylo naše vystoupení přijato s velkými sympatiemi.
22. 5. bylo Májové setkání u kaple
Panny Marie Na Stráni v Činově. Pořadatelé – pan M. Trefanec, umělecký kovář, obec Bolešiny a SDH Slavošovice
připravili na toto setkání program:
1. Májová bohoslužba;
2. Vystoupení PS - Lada;
3. Společné posezení při dechovce.
25. 6. se uskutečnil „Festival hudební
mládí“ v Letním amfiteátru Na Lískách
v Makově. Vystoupily zde dětské soubory
z Měčína, Švihova a Klatov. Na závěr

Kultura
Z činnosti kulturní komise
v posledním čtvrtletí r. 2010
Ve čtvrtek 17.11.2011 jsme v podvečer v hostinci v Makově zorganizovali akci Korálkování s Petrou. Všichni přítomní
si pod vedením paní lektorky vyrobili korále nebo náramek nebo si koupili již hotové výrobky. Sešlo se hodně zájemců,
přišly také děti, a těší nás, že vládla pohoda a tvůrčí nadšení.
V sobotu 26.11.2011 jsme vyjeli na
výlet. Naším cílem bylo Divadlo kouzel
Pavla Kožíška v Líbeznici u Prahy. Krásné podzimní počasí jsme využili k procházce po předvánočně vyzdobené Praze,
a pak už jsme směřovali na kouzelnické
představení s názvem Magická esa. Hodně
jsme se všichni těšili, hlavně děti, a nikdo
nebyl zklamán. Představení bylo strhující
a nabídlo zajímavé iluze a kouzla. O tento
zájezd byl mezi rodinami s dětmi velký
zájem a byl velmi dobře hodnocen. V příštím roce chceme v pořádání zájezdů pokračovat, nejen pro rodiče s dětmi, ale i
pro ostatní občany.

Pěvecký a hudební soubor
LADA
Od svého založení se pěvecký a hudební soubor LADA podílí na společenském a kulturním dění v našem regionu.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Dovolte nám tedy malé ohlédnutí za uplynulým obdobím.
-6-

zazpíval se svou dechovkou PS Lada. I
přes nepřízeň počasí tak přispěl k celkově
dobré náladě.
12. 10. oslavili senioři KT 20. výročí
založení svého klubu. V bohatém programu měl zastoupení i náš pěvecký sbor.

Pozvání na tuto akci s mezinárodní účastí
chápeme jako uznání našich kvalit.
Součástí naší celoroční činnosti je
organizování a účast při oslavách kulatých
výročí svých členů. To vše zaznamenává
do kroniky pan V. Frančík.

Členové PS – LADA přejí svým spoluobčanům do nového roku mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Tam, kde se zpívá, tam jsou dobří lidé.
Zpívejte s námi
Václav Frančík – sbormistr

Různé
Informace z dění v obci:
Dne 22.10.2011 ve 14 hodin začala před budovou školy v Předslavi malá vzpomínková slavnost na pilota narozeného ve zdejší
obci, českého průkopníka nadzvukového létání, pana Antonína Krause, kterému byla odhalena pamětní deska.
Bylo možno shlédnout malou výstavu modelů a dokumentů o životě A.K. Děti z předslavské školy připravily výstavku kreseb a
modelů na téma létání. Akce se zúčastnilo asi 70 návštěvníků, mezi jinými i pan Václav Toman, předseda Leteckého historického
klubu v Plzni v doprovodu známého plzeňského leteckého historika Hanuše Salze a dalších.

Oznámení:
Okrskový výbor hasičského okrsku Předslav oznamuje, že výroční valné hromady jednotlivých SDH v obvodu naší obce jsou
naplánovány na následující termíny: 7.1.2012 19:00 – SDH Makov; 13.1.2012 19:00 – SDH Měcholupy; 14.1.2012 16:00 – SDH
Petrovičky; 14.1.2012 17:00 – SDH Němčice a 28.1.2012 16:00 – SDH Předslav.

Pozvánky:

Pěvecký a hudební soubor při OÚ Předslav z Makova

L A D A
vás srdečně zve na tradiční zpívání lidových písní a koled s názvem

„ LADOVSKÉ VÁNOCE “
do makovské hospůdky
v neděli dne: 18.12.2011 od 15:00 hodin
Přijďte si posedět, pobavit se, poslechnout
a zazpívat se sousedy

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do

kostela p. Marie v Němčicích,
kde se 24.12.2011 koná od 21:00 hodin

„Půlnoční mše“
Vánoční koledy zpívá pěvecký sbor LADA.
Přijďte společně přivítat nadcházející
„Svátky vánoční“
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Sbor dobrovolných hasičů Předslav
dovoluje si Vás pozvat dne 14.1.2012 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
k tanci a poslechu hraje hudba SPIRÁLA
Připravena je bohatá tombola

Přijďte se příjemně pobavit a zvesela tak zahájit nový rok

18. února 2012
se v Předslavi uskuteční

„Masopustní maškarní průvod“
Ten pak večer pokračuje v místní sokolovně
tradičním maškarním plesem
Následující den, 19. února 2012
se tamtéž koná

„Dětský maškarní karneval“

Přijďte se podívat a užít si masopustního veselí

Srdečně Vás zvou pořadatelé – SDH a TJ Sokol Předslav

Až hvězda betlémská temnotu prozáří,
v ten večer, kdy dětem nechce se spát,
až dárky si rozdáme a radost ve tváři
u našich nejbližších budeme znát,
pak právě tenhleten kouzelný okamžik
pozdržme v srdci svém na delší čas.
A všem, co dobří jsou, potichu vzdejme dík.
Za to, že stále jsou okolo nás.

Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě
Vám všem přeje redakční rada,
obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
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