Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 24.

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

roč. 2012

Vážení spoluobčané,
v říjnu letošního roku proběhly v našich obcích volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a také dvoukolové volby do 1/3
Senátu Parlamentu ČR.
I v podzimních měsících probíhaly některé investiční akce. V Makově to byla oprava části komunikace poškozené přívalovými
dešti v červenci. V Němčicích byla dokončena rekonstrukce společenské místnosti a také 2. etapa opravy střechy kostela. V Měcholupech byla opravou povrchu komunikace po výkopu dokončena 1. etapa výměny azbestového potrubí vodovodu. Rovněž byl zrekonstruován 1 byt v obecní bytovce. Do kaple sv. Apoleny byl zpět osazen oltář po celkové rekonstrukci.
Na prosincovém ZO byl schválen rozpočet obce na rok 2013. Z mnoha připravovaných akcí bych chtěl upozornit zejména na
jednu – Obec Předslav nechá v příštím roce zpracovat protipovodňový plán a návrh protipovodňových opatření.
Od 1.2.2013 Česká pošta s.p. ruší svojí pobočku v Předslavi. V rámci dostupnosti alespoň části poštovních služeb pro občany
vznikne při OÚ tzv. „Výdejní místo II“. Nabízené poštovní služby naleznete v přiloženém letáku.
Chtěl bych připomenout všem zástupcům jednotlivých sdružení a spolků možnost požádat obec o příspěvek nejpozději do
únorového zastupitelstva.
Na závěr mi dovolte popřát Vám klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2013.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
11. zasedání ZO Předslav konané dne 6.12.2012 v Makově:
Usnesení:
č. 138 – ZO projednalo a schvaluj e zprávu o činnosti OÚ od 10. zasedání ZO Předslav.
č. 139 – ZO projednalo a schvaluj e rozpočtové změny 11/2012.
č. 140 – ZO projednalo a schvaluj e rozpočet Obce Předslav na rok 2013 v závazných ukazatelích takto: Příjmy daňové:
7 331 000,00 Kč; Přijaté transfery: 1 680 600,00 Kč; Příjmy nedaňové: 1 885 000,00 Kč; Příjmy kapitálové: 5 000,00 Kč;
Příjmy celkem 10 901 600,00 Kč. Výdaje běžné: 11 970 000,00 Kč; Výdaje běžné – fondy: 1 135 000,00 Kč; Výdaje
kapitálové: 765 000,00 Kč; Výdaje celkem: 13 870 000,00 Kč. ZO Předslav schválilo schodkový rozpočet a rozpočtový
výhled na období 2013-2015. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z uspořených prostředků minulých let.
č. 141 – ZO projednalo a schvaluj e Směrnici pro zadávání veřejných zakázek.
č. 142 – ZO projednalo a schvaluj e a) cenu poukázek na svoz domovního odpadu pro fyzické osoby na I. pol. 2013, která se skládá
z ceny poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km: 1 x 14 dnů – 544 + 55 = 600, – Kč; 1 x 4 týdny – 350 + 50
= 400, – Kč; SI – 795 + 35 = 830, – Kč; SII – 440 + 60 = 500, – Kč.
b) příplatek ke svozu pro právnické osoby a osoby podnikající na území Obce Předslav pro I. pol. 2013: 1 x 14 dnů = 55,– Kč
+ 20% DPH; 1 x 4 týdny = 50,– Kč + 20% DPH; SI = 35,– Kč + 20% DPH; SII = 60,– Kč + 20% DPH; Kontejner 1 100 l =
55,– Kč + 20% DPH.
č. 143 – ZO projednalo a schvaluj e pronájem letního parketu Na Lískách v Makově p. Romanu Raišlovi na sezónu 2013.
Maximální počet akcí 7. Cena za pronájem areálu na 1 akci = 5 000, – Kč + energie.
č. 144 – ZO projednalo a schvaluj e a) výši nájmu 3 483,– Kč/měs ve zrekonstruovaném bytě v b.j. č.p. 52 Měcholupy, b) pověřit
starostu obce jednáním o zvýšení nájmu o 15% v průběhu roku 2013 v ostatních bytech b.j. č.p. 52 v Měcholupech.
č. 145 – ZO projednalo a schvaluj e Kupní smlouvu „Plyn II. etapa Mikroregion Měčínsko s RWE GasNet s.r.o.
č. 146 – ZO projednalo a schvaluj e záměr pronájmu parc.č. 323/1 v k.ú. Měcholupy u Předslavi.
č. 147 – ZO projednalo a schvaluj e záměr prodeje části pozemku parc.č. 954 v k.ú. Třebíšov.
č. 148 – ZO projednalo a schvaluj e Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
č. 149 – ZO projednalo a schvaluj e nájemní smlouvu pro prostory Výdejního místa II s Ing. Václavem Zíkou a Zdeňkem Zíkou, oba
bytem Předslav 53, v částce 11 660,– Kč/rok s platností od 1.2.2013 do 31.12.2014.
č. 150 – ZO projednalo a schvaluj e zvýšení počtu pracovníků OÚ Předslav o jednoho pracovníka s úvazkem 0,734 na měsíc.
č. 151 – ZO projednalo a schvaluj e rozšíření pojistné smlouvy u HVP pojišťovny a.s. o pojištění odpovědnosti za škodu
v souvislosti s poskytováním poštovních služeb, pojištěním peněz v hotovosti a cenin.
č. 152 – ZO projednalo a schvaluj e smlouvu s panem Ivo Čížkem na dodávku digitální videoprojekce pro Letní kino Makov v ceně
189 500,– Kč.
č. 153 – ZO projednalo a schvaluj e smlouvu s Agenturou Ekostar s.r.o., Bělohorská 7, 301 00 Plzeň na zpracování povodňového
plánu pro Obec Předslav za cenu 84 600,– Kč bez DPH.
č. 154 – ZO projednalo a pověřuj e starostu obce majetkoprávním jednáním ve věci cesty Makov – Ptín – Cihelna.
č. 155 – ZO projednalo a schvaluj e rozdělení hospodářského výsledku ZŠMŠ Předslav za rok 2011 ve výši 4 674,03 Kč na odvod
do rezervního fondu ve výši 3 674,03 Kč a odvod do fondu odměn ve výši 1 000,– Kč.
č. 156 – ZO projednalo a schvaluj e poskytnout příspěvek 1 000 Kč pro klatovský BabyBox.
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Informace obecního úřadu
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012
volební účast a výsledky hlasování v obci
Okrsek
1
2
3
4
5
Obec

Voličů
v seznamu
207
111
101
52
105
576

Vydané
obálky
103
47
37
21
49
257

Volební
účast v %
49,76
42,34
36,63
40,38
46,67
44,62

Kandidátní listina
číslo
název
3 "Sdružení nestraníků"
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10 SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK
22 Nár.socialisté-levice 21.stol.
37 Balbínova poetická strana
43 Komunistická str.Čech a Moravy
51 Strana zelených
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
57 Suver.-Strana zdravého rozumu
60 Česká str.sociálně demokrat.
61 TOP 09 a Starostové pro Plz.k.
70 Občanská demokratická strana
73 Koalice pro Plzeňský kraj
77 Strana svobodných občanů
93 Česká pirátská strana

Odevzdané
obálky
103
47
37
21
48
256

Platné
hlasy
102
47
31
20
42
242

% platných
hlasů
99,03
100,00
83,78
95,24
87,50
94,53

okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 okrsek 5
poč. % poč. % poč. % poč. % poč. %
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 3,92 2 4,25 6 19,35 0 0,00 7 16,66
3 2,94 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 1 3,22 0 0,00 0 0,00
5 4,90 0 0,00 1 3,22 0 0,00 1 2,38
24 23,52 13 27,65 6 19,35 1 5,00 1 2,38
1 0,98 0 0,00 2 6,45 0 0,00 0 0,00
1 0,98 5 10,63 0 0,00 0 0,00 1 2,38
1 0,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,76
33 32,35 8 17,02 9 29,03 6 30,00 11 26,19
4 3,92 2 4,25 2 6,45 1 5,00 2 4,76
24 23,52 13 27,65 4 12,90 11 55,00 15 35,71
0 0,00 2 4,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 2 4,25 0 0,00 0 0,00 2 4,76

obec celk.
poč. %
0 0,00
2 0,82
19 7,85
4 1,65
1 0,41
7 2,89
45 18,59
3 1,23
7 2,89
3 1,23
67 27,68
11 4,54
67 27,68
2 0,82
0 0,00
4 1,65

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10. a 19.10. – 20.10.2012
volební účast a výsledky hlasování v obci v 1. a 2. kole
Okrsek
1
2
3
4
5
Obec
1. kolo

Voličů
v seznamu
207
111
101
52
105
576

Vydané
obálky
1. kolo 2. kolo
101
67
47
35
37
28
20
16
49
33
254
179

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Salvetr Rudolf Mgr.
2 Rippelová Jiřina JUDr.
3 Látka Jan
4 Rejfek Jan RSDr.
5 Šterzl Ivan prof. MUDr. CSc.
6 Janek Michal MUDr.

Volební
účast v %
1. kolo 2. kolo
48,79
32,37
42,34
31,53
36,63
27,72
38,46
30,77
46,67
31,43
44,10
31,08

Odevzdané
obálky
1. kolo 2. kolo
101
67
47
35
37
28
20
16
48
33
253
179

Platné
hlasy
1. kolo 2. kolo
91
67
47
35
30
28
19
16
44
33
231
179

% platných
hlasů
1. kolo 2. kolo
90,10 100,00
100,00 100,00
81,08 100,00
95,00 100,00
91,67 100,00
91,30 100,00

okrsek 1
okrsek 2
okrsek 3
okrsek 4
okrsek 5 obec celk.
poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. %
22 24,17 13 27,65 6 20,00 7 36,84 11 25,00 59 25,54
17 18,68 6 12,76 11 36,66 4 21,05 9 20,45 47 20,34
21 23,07 9 19,14 5 16,66 3 15,78 10 22,72 48 20,77
20 21,97 10 21,27 5 16,66 0 0,00 1 2,27 36 15,58
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,27 1 0,43
11 12,08 9 19,14 3 10,00 5 26,31 12 27,27 40 17,31

2. kolo
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Salvetr Rudolf Mgr.
3 Látka Jan

POZOR !!

okrsek 1
okrsek 2
okrsek 3
okrsek 4
okrsek 5 obec celk.
poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. %
21 31,34 12 34,28 9 32,14 9 56,25 20 60,60 71 39,66
46 68,65 23 65,71 19 67,85 7 43,75 13 39,39 108 60,33

Upozorňujeme občany, že dne 31.12.2012 bude Obecní úřad v Předslavi uzavřen.
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Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Předslavská škola obohacuje již pravidelně školní výuku různými vzdělávacími
projekty. V říjnu letošního školního roku
se žáci 1. až 5. ročníku vydali, v rámci
projektu Máme rádi zvířata, do myslivecké klubovny U Zlomené pažby, která patří
Mysliveckému sdružení Domažličky. Školní projekt byl zaměřen na environmentální
výchovu a osvětu. Žáci se učili o ekosystémech, ekologických problémech, dopadu lidské činnosti na krajinu, nebezpečích
ovlivňujících život na naší planetě. Cílem
výuky bylo mimo jiné i to, aby se žáci
učili odpovědnosti a uvažování v širších
souvislostech.
Když se řekne „myslivost“, každý si
hned představí lov zvěře. Skutečnost je
jiná. Stejně jako v 11. století, kdy panovníka obklopovala početná lovecká skupina, a v 17. století, kdy došlo k rozvoji palné zbraně, i dnes zůstává lov záležitostí
společenské reprezentace.
V rámci čtyřhodinové besedy, která
měla část teoretickou i praktickou, žáci
získali informace o historii a poslání myslivosti, o lesním hospodářství, bažantnictví, puškařství, kynologii, odborném vzdělávání nebo o ochraně přírody a zvěře a
také o tom, že myslivost se řídí zákonem a
je organizací s členstvím zcela dobrovolným. Také proto se v klubovně žáků ujali
ve svém volném čase nebo dokonce obětavě v době vlastní dovolené paní Jana
Fleisigová, paní Ing. Jana Měsíčková, pan
Stanislav Fleisig, pan Jiří Touš a čas si

udělal i samotný hospodář MS Domažličky, pan Jan Touš.
V teoretické části si žáci mohli uvědomit, že činnost sdružení je závislá na spolupráci s místním zemědělským podnikem,
klatovským rybářstvím, na spolupráci s Obcí Předslav i Obcí Bolešiny. Bez různých
povolení by například nestála ani klubovna
nebo kaplička Svatého Huberta, kterou si
členové MS letos sami postavili, aby připomenuli myslivce a mysliveckou činnost a
zanechali tak vzkaz dalším generacím.
V praktické části poznali žáci některé
výrazy z myslivecké latiny jako páráky,
klektáky, háky, lopaty, prsty, opěráky
nebo toulce. Na jednom ze stanovišť určovali stopy zvěře, pojmenovávali zástupce ptáků a savců. Viděli vycpanou veverku, káně, pohladili si kůži lišky, kuny
skalní i lesní. Velmi zajímavé bylo stanoviště, kde určovali přírodniny podle čichu
a hmatu. Následovala ukázka výcviku loveckého psa, žáci si mohli vyzkoušet dokonce i střelbu ze vzduchovky. Před koncem besedy proběhlo vyhodnocení školní
výtvarné soutěže na téma ochrany přírody.
Na začátku i na konci besedy absolvovali žáci nástup podle mysliveckých zvyklostí. Podle těchto zvyklostí pak také hospodář pan Jan Touš poděkoval účastníkům
besedy za zdárný průběh akce, za ukázněnost, za to, že se nikomu nic nestalo.
Všichni jsme sledovali celý program
se zaujetím a slíbili si, že se sem budeme
vracet pravidelně. Těšíme se na další spolupráci a děkujeme MS Domažličky za
hezké a poučné dopoledne. Byl to neobyčejný zážitek.

Poděkovat chceme také všem, kteří
jakýmkoli způsobem pomáhají škole.
Z poslední doby tak máme na mysli poděkování devatenácti zákonným zástupcům, kteří dali mateřské škole sponzorské
dary na nákup vybavení. Dále paní Janě
Sigmundové, která vyčistila parním čističem ložnici i třídu MŠ, panu Zdeňkovi
Zadražilovi, který dodal a zavěsil dřevěné
lišty s věšáčky a všem maminkám, které
přicházejí do školy s inspirací a nápady.
Od nového kalendářního roku přicházíme s myšlenkou uspořádat v odpoledních hodinách, vždy od 13,00 do 15,30
hodin, v rámci školní družiny, krátké rukodělné kurzy se zaměřením pro děvčata i
chlapce. Bylo by na domluvě, kolik lekcí
bychom uspořádali k jedné aktivitě. Máme na mysli například vyšívání, háčkování, pletení, zdobení perníků, drátkování,
navlékání korálků, práce s hmotou FIMO,
modelářství, ukázky práce v kovárně, vycházky do přírody za hlasy ptáků a hledání stop zvěře a podobně. Obracíme se
tedy na všechny, kdo by byli ochotni se
v tomto směru dětem věnovat, třeba jen
dvě nebo tři odpoledne během školního
roku, aby se přihlásili ve škole.
Zápis do 1. ročníku ZŠ bude 15.1.
2013 od 13,30 hodin, zápis do mateřské
školy bude 6.3. 2013 od 13,00 hodin.
Bližší informace ještě budou aktuálně
zveřejněny.
S nadcházejícím koncem kalendářního
roku chceme popřát všem rodičům, přátelům školy a celé veřejnosti krásné Vánoce a hodně zdraví.
Mgr. Alena Kroupová - ředitelka

trávy na místním hřišti, na kterém bylo
plánováno vytýčit trať pro štafetu CTIF.
Finanční podporou ve výši 5 000,- Kč, na
nákup materiálu potřebného k zajištění celé akce, nám přispěla i Obec Předslav, za
což jsme opravdu vděčni. V posledních 14
dnech před závodem, který se uskutečnil
6. října, veškeré přípravy vrcholily a bylo
vykonáno mnoho práce, která pak byla
kladně hodnocena jak zástupci okresního
sdružení, tak rozhodčími i účastníky závo-

du. O tom, jak rozsáhlá tato soutěž byla,
může něco napovědět i fakt, že se jí zúčastnilo přes 100 soutěžních hlídek ze 43
hasičských kolektivů celého klatovského
okresu, a celkově že zde tedy bylo více
než 500 malých hasičů, plus jejich vedoucí a další doprovod. Ke zdárnému průběhu přispělo i počasí, které se skutečně
vydařilo a celá tato rozsáhlá akce, se tak
povedla na jedničku.
Václav Zíka

Spolky
SDH Předslav - Plamen
1.července 2011 bylo na valné hromadě
rozhodnuto, abychom v naší obci uspořádali v roce 2012 podzimní kolo hry mladých hasičů – Plamen. Podali jsme tedy
oficiální nabídku na okresní sdružení a do
konce roku nám bylo pořadatelství potvrzeno. Již v průběhu zimy pak byla vybrána trasa Závodu požárnické všestrannosti
a od jara pak začalo i pravidelné sekání

Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:
Sezona v poločase…
5. kolo Měcholupy – Bezděkov; hráno v neděli 23.09. od 16:30;
Podzimní část soutěže měla původně končit 3. listopadu výsledek 2:0 (1:0); branky: Vrba Jindra, Danescu Constantin;
doma, zápasem s mužstvem Kašperských Hor. Protože však bylo Rozhodčí: Pastyřík Vladimír; ŽK: 1:3; diváků 70 .
týden předtím mimořádně nepříznivé počasí, byl zápas, který se
měl odehrávat 28. října v Neznašovech, pro nezpůsobilost terénu 6. kolo Hartmanice – Měcholupy; hráno v sobotu 29.09. od
odložen na termín 11. listopadu a tak teprve ten ukončil tuto část 14:00; výsledek 5 : 1 (3 : 1); branky: Hasenöhrl Petr 2, Drha
soutěže před zimní přestávkou. Měcholupské mužstvo na podzim Marek, Sládek Petr, Koryťák Ondřej - Vrba Jindra; rozhodčí:
sice docela dobře začalo, pak je ale postihla smůla a v několika Hessová Tereza; ŽK: 2:2; diváků 110.
zápasech za sebou ztráceli body. Počínaje osmým kolem se však 7. kolo Měcholupy – V. Hydčice; hráno v sobotu 06.10. od
štěstí začalo navracet a body opět přibývaly. Kéž takhle přibývají 16:00; výsledek 0 : 1 (0 : 0); branky: Zelený Zbyněk; Rozhodčí:
Blaheta Josef; ŽK: 1:3; diváků 50.
nadále i v jarní části soutěže.
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Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané

8. kolo Nalž. Hory – Měcholupy; hráno v sobotu 13.10. od
16:00; výsledek 0 : 3 (0 : 1); branky: Zadražil Zdeněk, Tvrdík
Ivan, Bálek Dušan; Rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 2:3;
diváků 50.
9. kolo Měcholupy – Hradešice B; hráno v sobotu 20.10. od
15:30; výsledek 2 : 0 (2 : 0); branky: Vrba Jindra, Kaňák Jan;
Rozhodčí: Diviš Robert; ŽK: 0:1; diváků 60.
10. kolo Neznašovy – Měcholupy; hráno v neděli 11.11. od
14:00; výsledek 1 : 3 (0 : 3); branky: Mundl Martin - Tvrdík
Ivan, Maršálek David, Bálek Dušan; Rozhodčí: Říha Zdeněk;
ŽK: 2:1; diváků 30.
11. kolo: Měcholupy – Kašp. Hory; hráno v sobotu 03.11. od
14:00; výsledek 5 : 0 (1 : 0); branky: Jakubec Lukáš 2, Kaňák
Jan 2, Bálek Dušan; Rozhodčí: Říha Zdeněk; ŽK: 2:3; diváků
80.
V polovině soutěže vypadá výsledková tabulka následovně:
Rk.

1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Záp

Malý Bor
Klatovy 1898 B
Hartmanice
Kašp. Hory
V. Hydčice

13 11 1
13 10 2
13 9 1
13 7 3
13 7 1

+

0

-

Skóre

1
1
3
3
5

46:10
54: 9
54:24
33:23
27:24

Body (Prav)

35
34
28
25
23

( 16)
( 14)
( 10)
( 6)
( 4)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Měcholupy
Nalž. Hory
Bezděkov
Žihobce
Hradešice B
Velhartice
Strážov B
Veřechov
Neznašovy

13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
6
8
4
4
4
3
3
1

0
2
1
2
1
0
2
2
0

6
5
6
7
8
9
8
8
12

20:18
25:25
20:22
18:33
32:12
17:30
24:44
15:33
16:64

21
20
20
15
14
12
12
11
3

( 0)
( -4)
( 1)
( -7)
( -8)
( -9)
( -7)
( -7)
(-18)

Zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
neděle 24.03. – 16:00
14. kolo Malý Bor – Měcholupy
sobota 30.03. – 16:00
15. kolo Měcholupy – Strážov B
neděle 07.04. – 15:00
16. kolo Veřechov – Měcholupy
sobota 13.04. – 16:30
17. kolo Měcholupy – Žihobce
neděle 28.10. – 14:30
18. kolo Bezděkov – Měcholupy
sobota 03.11. – 14:00
19. kolo Měcholupy – Hartmanice
sobota 21.04. – 17:00
20. kolo V. Hydčice – Měcholupy
sobota 27.04. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Nalž. Hory
sobota 04.05. – 17:00
22. kolo Hradešice B – Měcholupy
sobota 11.05. – 17:00
23. kolo Měcholupy – Neznašovy
sobota 18.05. – 16:00
24. kolo Kašp. Hory – Měcholupy
sobota 25.05. – 17:00
25. kolo Velhartice – Měcholupy
26. kolo Měcholupy – Klatovy 1898 B sobota 01.06. – 17:00

Historie
Katastry v Makově – 1
Katastr, soupis půdy podrobené dani.
Obsahuje i soupis osob, nemovitostí a
právních vztahů. V Čechách je nejstarším
a tedy i nejcennějším Berní rula, na Moravě Lánové rejstříky. Později vznikl katastr Tereziánský, Josefínský a katastr Stabilní.
V důsledku třicetileté války (1618 –
1648), došlo k poklesu hospodářství a
k vyprázdnění královské pokladny. Proto
bylo 3.12.1652 sněmem rozhodnuto o novém zdanění poddanské půdy, ale i pozemků a příjmů vrchnostenských. Avšak
nakonec byl zdaněn rustikál, dominikál až
od Tereziánského katastru. Generální visitace nazvaná Berní rula, byla provedena
od jara 1654 do jara 1655. Rok katastru je
uváděn k roku 1654. V naší obci byla prováděna visitace 3. března 1655. Jednotka
určující počet osedlých podle výměry zemědělské půdy, nebyla ve všech krajích
stejná. V Plzeňsku bylo bráno za jednoho
osedlého 47 korců – strychů. V Litoměřicku 28 korců a v Kouřimsku dokonce 66
korců a 3 věrtele. Bylo přihlíženo k bonitě
půdy. (korec, též kořec = strych německy,
míra na sypané věci, normální nebo mírný měl 93 litrů a dělil se na 4 věrtele,
neboli čtvrtňata 23,25 litru, na 16 čtvrtcí,
48 pint a 192 žejdlíků. Pak to byla míra
násevku, na jitro. Nyní měří 2 877 m2 a je
polovicí jitra. 1 strych = 4 věrtele, 1 lán
= 18,5 ha.) V době visitace byl majitelem
makovského statku Sezima Sedlecký a patřila mu i ½ Petroviček a ½ Třebíšova.
Makovský statek byl odhadnut na 8⅝
osedlých = 405 strychů. Ke statku v Makově v roce 1655 patřily: 4 poddanské
dvory v Makově – 45 strychů, 4 pod-

danské dvory v Petrovičkách – 134 strychů a 4 poddanské dvory v Třebíšově –
173 strychů. Celkem to bylo 757 strychů
= cca 218 ha. V roce 1655 měli hospodáři
v Makově:
- sedlák Martin Touš 27 strychů orné
půdy, na zimu osíval 9 strychů a z jara 8
strychů, 10 strychů nechával ladem. Měl
1 potah, 2 krávy, 2 jalovice, 1 ovci a 4
prasata.
- chalupník Šimon Petlan 9 strychů pole,
na podzim osíval 3 strychy, na jaře také
3 strychy a 3 strychy nechával ladem,
měl 2 potahy (povozničil), 2 krávy a 2
prasata.
- chalupník Jiří Petlan 6 strychů osíval 2
– 2 – a 2 strychy nechával ladem, měl 4
potahy (povozničil), 2 krávy, 3 jalovice,
10 ovcí a 5 prasat.
- zahradník Martin Bárta měl 3 strychy
polí, osíval 1 a 1 a 1 strych nechával
ladem, měl 2 krávy, 2 jalovice, 1 ovci a
5 prasat.
Název zahradník byl později nahrazen
domkářem. Na jednoho osedlého (vlastnící 47 strychů půdy) bylo stanoveno 9 zlatých daní ročně. Na tehdejší dobu to byla
značná částka, neboť za 6 zlatých byla již
pěkná kráva. Samotné Čechy vynesly provedením Berní ruly ročně přes 660 000,zlatých.
Jak jsme si řekli v úvodu, dalším katastrem byl katastr Tereziánský, který byl
doplňován.
TK z roku 1713, sig 1249 – 1254:
Obec Makov měla v této době 72 strychů polí, 16¼ vozu sena a otavy (vůz sena
= dvouspřežná fůra), dále měla obec 4,5
věrtele zahrádek a 2 věrtele pustin. Ve vsi
byl panský mlýn a ovčín. Vedle mlýna
byla pila (katr) jež byla ohodnocena na 34
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zlatých. Tato vesnice leží v údolí, pole
jsou hlinitá a kamenitá. Louky jsou hlinité
a vlhké. Pastvy je málo, poddaní pasou
hlavně na panských pozemcích. Domy
jsou na spadnutí, dříví kupují poddaní
v jiných vesnicích. Výnos polí byl rozdělen do 3 skupin.
V Makově bylo v tomto roce 8 domů:
- Jan Touš 32 strychů a 2 věrtele polí, luk
na 5¼ vozu sena a 2 vozy otavy, zahrádka 1,5 věrtele.
- Matyáš Brůha 12 strychů a 2 věrtele
polí, luka na 1¾ vozu sena a ¾ vozu
otavy, zahrádka ½ věrtele.
- Tomáš Tomášek 10 strychů a 2 věrtele
polí, luka 1⅜ vozu sena a ¾ vozu otavy,
zahrádka ½ věrtele.
- Václav Vondrášek 3 strychy a 3 věrtele
polí, luk na ½ vozu sena a ¼ vozu otavy, zahrádka 1 věrtel.
- Tomáš Petlan 3 strychy polí, luka na 1¼
vozu sena a ¼ vozu otavy, bez zahrádky.
- Jan Němec 4 strychy a 3½ věrtele polí,
luka na ¾ vozu sena a ¼ vozu otavy,
zahrádka ½ věrtele, byl kolář.
- Mates Zajíček 4 strychy a 2 věrtele polí,
luk na 1¼ vozu sena bez otavy, zahrádka ½ věrtele, byl švec.
- Mates Petlan je psán bez polí a luk.
Tomáš Petlan je uváděn v roce 1690 jako
výsadní šenkýř v Makově. Měl povoleno
točit pivo ve své chalupě (nyní čp. 13)
z Měcholupského pivovaru.
Kolik bylo povoleno chovat dobytka:
Touš – 2 koně, 2 voli, 3 krávy, 2 jalovice,
4 ovce, 1 prase. Brůha – 2 voli, 2 krávy, 1
jalovice, 1 ovce, 1 prase. Tomášek – 2
voli, 1 kráva, 1 jalovice, 1 ovce, 1 prase.
Vondrášek – 1 kráva, 1 jalovice. Tomáš
Petlan – 1 kráva, 1 ovce. Němec – 1 krá-

va, 1 jalovice. Zajíček – 2 voli, 1 kráva.
M. Petlan nemůže žádný dobytek držet,
nemá krmení.
V roce 1716 byla v Makově postavena
první panská hospoda ze dřeva a patřilo
k ní 14 strychů špatných polí a prvním
šenkýřem byl Vavřinec Hofman. Dále byli
v Makově dva sedláci: Jan Touš celý sedlák a Matyáš Brůha ¾ sedlák. Pak 6 chalupníků: Tomáš Tomášek, Václav Vondrášek, Adam Hladík, Jan Němec, Mates
Zajíček, Vít Tomášek, domkář M. Petlan.
Tereziánský katastr pokračuje dalším
soupisem v roce 1734. Uvedu jej alespoň
zkráceně pod současnými čp.
čp 1 – panský domek (porybní)
čp 3 – Michal Bartinal, bez polí a luk,
povinnost: robotovat.
čp 5 – panský dvůr
čp 6 – Tomáš Tomášek, 10 strychů a 3
věrtele polí, luka na 1⅜ vozu
sena, zahrádka ½ věrtele, povinnost: příst + robota.
čp 7 – panská hospoda, šenkýř Václav
Bartingl, v nájmu 16 strychů a
2½ věrtele polí, luka na 2 vozy
sena a 1 vůz otavy.
čp 8 – Václav Vondrášek, 5 strychů 1
věrtel a 2 mírky polí, luka na ½
vozu sena, zahrada 1 věrtel, povinnost: příst + robota.
čp 9 – byt panského ovčáka.
čp 10 – Ludmila Krátká (dcera po Matesu Zajíčkovi) 6 strychů a 1 věrtel
polí, luka 2 vozy sena, zahrada 2
mírky, povinnost: příst + robota.
čp 11 – obecní pastýř.
čp 13 – Adam Hladík, 4 strychy a 3 věrtele polí, luka na 1¼ vozu sena,
zahrada 1 mírka, povinnost: příst
+ robota.
čp 14 – Jan Němec (kolář), 4 strychy a 3
věrtele + 2 mírky polí, luka na ¾
vozu sena, povinnost: příst + robota.
čp 15 – Jakub Touš, 40 strychů polí, luka
na 5¼ vozu sena, zahrada 1½
věrtele, povinnosti: příst + robotovat s potahem, platit k záduše
v Němčicích 31 krejcarů a 3 denáry faráři ročně, desátek faráři
do Předslavi: žita z 1 strychu, ječmen z 1 strychu a oves z 1 strychu.
čp 16 – Matouš Brůha, 12 strychů a 2
věrtele polí, luka 2¾ vozu sena,
zahrada ½ věrtele, povinnost:
příst + robota.
čp 17 – František Babka, 2 strychy polí a
1 strych luk, povinnost: robota.
čp 18 – panská hájovna, hajný Jakub
Hnojský, v nájmu 3 strychy a 2
věrtele polí, luka 1½ vozu sena,
zahrada 2 mírky.
čp 29 – panský mlýn, mlynář Tomáš
Krátký, platil ročně 15 zlatých ze
mlýna vrchnosti, roční zisk (po

zaplacení) 10 zlatých, měl v nájmu 2 strychy polí, luka na ½
vozu sena a zahradu 2 věrtele.
Mlýn byl o 1 mlýnském kole s jednou
stoupou (složením) na nestálé vodě. V té
době se rozeznávalo 6 druhů mlýnů. V ½
18. století byl Makov součástí měcholupského panství. Ve vsi byl švec, kolář, panský šenkýř a panský mlynář. Ve dvoře byl
šafář řízený správcem z Měcholup. Ke
dvoru patřilo 236 strychů polí a ovčín.
Pokud se v textu objevují platby církvi, jde o takzvané desátky. Ty platili sedláci a vrchnosti. Tito plátci měli ovšem
veškeré služby od kněze levnější. Jak a
kolik platili sedláci jsme si ukázali právě
u čp 15 (Jakub Touš). U vrchnosti pak:
Když po smrti Kateřiny Mabky Sedlecké
v roce 1677 se ujala makovského statku
dcera Lidmila Salomena, vdaná za urozeného rytíře Jana Vladislava Běšína z Běšin, který byl rytmistrem (kapitánem) vojenským, platilo se ze statku16 zlatých a
26 krejcarů ročně předslavské faře. Dále
podle nařízení měli panští šafáři z panského dvora v naší obci z vůle vrchnosti
přinést knězi do Předslavi vždy o pouti
(na sv. Jakuba) 1 krůtu, 1 husu, 2 kachny,
2 kohouty a 4 kuřata.
V dobách roboty býval v každé chalupě hospodáře – od chalupníka výš –
tkalcovský stav. Podle prastarého zvyku
všichni roboty schopní poddaní museli síti
konopí a len, potom jej sklidit, usušit a
sepříst bez srážky na robotě. Poddaní dostávali plat za sklizená semena od 1 strychu3 (93 litru) po 6 krejcarech. Sedlák
musel sklidit semena ze 4 strychů, ¾ sedlák ze 3 strychů a chalupník ze 2 strychů.
Když pracovali na větším počtu strychů
než jim náleželo, měli za každý strych nad
stanovenou normu po 10 krejcarech.
Ke spolehlivým dokladům výroby
textilu u nás v dávné minulosti je možné
počítat i nález hliněných závaží sloužících
k zatěžování svislé osnovy tkalcovského
stavu, při záchranném výzkumu v nově zakládané pískovně v roce 1969-70 v Makově. Viz zpravodaj č. 6 z června 2008.
Odborná literatura uvádí začátky výroby
textilu ve střední Evropě do mladší doby
kamenné, do neolitu tj. asi před 6 000 léty. Tato výroba přišla z jihovýchodu, z Mezopotámie.
Aby si současný čtenář mohl udělat
představu o robotě, uvedu alespoň část
robotních seznamů z roku 1777 – RS VIII
4/9/15/36/ Měcholupského panství v obci
Makov:
Domkáři robotovali v tomto roce dosud podle starého patentu 3 dny ve žních,
a byli to: čp 1 – František Flekar, čp 2 –
František Fourek, čp 3 – František Bartingl, čp 4 – Štěpán Krátký, čp 11 – obecní pastýř František Uhlíř, čp 12 – Mates
Touš, čp 17 – František Kanta, čp 18 –
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František Tomášek a také bezplatně hájil
panské lesy a rybníky.
Podruzi robotovali také 3 dny ve žních
v roce.
Ostatní hospodáři robotovali podle nového patentu ze srpna 1775.
Čp 15 – sedlák Václav Touš, robotoval 3 dny v týdnu s párem koní po celý
rok, od sv, Jana do sv. Václava, 2 x v týdnu ruční roboty za což dostával 1,5 libry
chleba týdně (765 g), dále platil ročně 30
zlatých 1 krejcar a 4,5 denáru daní. Bohatí
hospodáři posílali na robotu svou čeleď.
Chalupníci: (jen ruční robota) čp 16 –
Filip Brůha robotoval 3 dny v týdnu po
celý rok, platil ročně 9 zlatých a 55 krejcarů; čp 6 – Josef Tomášek robotoval 2
dny v týdnu po celý rok, platil 8 zlatých a
9 krejcarů; čp 8 – Václav Velíšek robotoval 1,5 dne v týdnu po celý rok, platil 3
zlaté, 46 krejcarů a 4,5 denáru; čp 13 –
Lorenc Novák, 1,5 dne roboty v týdnu po
celý rok, platil 3 zlaté a 46 krejcarů daní;
čp 14 – Václav Němec, 1,5 dne roboty
v týdnu po celý rok, platil 4 zlaté a 4,5
denáru; čp 10 – Ondřej Krátký, 1,5 dne
roboty v týdnu po celý rok, platil 4 zlaté,
6 krejcarů a 4,5 denáru daní; čp 7 – šenkýř Bartoloměj Šilhavý robotoval podle
kupní smlouvy hostince z roku 1768 3 dny
ve žních a 3 dny při výlovu panských rybníků s párem koní, dále 3 dny ruční roboty
ve žních. Byl nadále povinen točit pivo a
pálenku jen z Měcholupského pivovaru.
Platil ročně 18 zlatých daní. Čp 5 dvůr a
čp 9 ovčárna patřily vrchnosti.
Robota byla od roku 1680 regulována
státem, až do jejího zrušení roku 1884.
O katastrech Josefínském a Stabilním
si řekneme v příštím článku..
J.Š.

PETROVIČKY

podle kronikáře (4)
I naše vesnička plula v tom novém
proudu času, vybírajíc podle svých možností to, co uznávala za vhodné. Nutno
zaznamenati, že v tomto roce (1920) se
v Petrovičkách mnoho, až příliš mnoho
tancovalo a pilo a utrácelo. Byl restaurován hostinec Josefa Kanty a v dalších
dvou letech v záplavě dostatku bylo holdováno tanci a všemu, co svod veselé společnosti přináší. V Petrovičkách za každých 14 dní bylo v neděli vždy tancováno,
zábava stíhala zábavu, nově ustavený spolek „Mládí“ v Měcholupech svými divadelními představeními pořádanými v hostinci J. Kanty vždy s tancovačkou pomáhal zvyšovat dobrou náladu všech. Petrovičky tehdy byly v oblibě a z daleka
široka scházeli se veselí kumpáni povznášející náladu tance i pití na jediný
zájem života v osvobozeném a nově zajištěném státě.

Rok 1921 i následující, dokud peníze
lehce se nabývaly a lehko utrácely, mohou
sloužit za vychovatelskou pohnutku k zamyšlení a úvaze. Bylo to vyběsnění spoutaného lidství poválečného, vyběsnění až
k úpadku bez hlavy a srdce, jen s fóry a
flirtem, bez zření k budoucnosti. Proto
musela přijít zase léta horší, aby lidstvo se
vrátilo do přirozených mezí a učilo se o
sobě i o budoucnosti myslet.

Petroviček v době, kdy z mnohých stran
začalo se na obec po stránce hospodářské
i jiné útočit.
Rok 1924 a následující znamenají vystřízlivění. Z chaosu, honby po zábavách a
požitku přichází nová doba s novou existenční starostí. „Zlatý rok“ uplynul a přišla doba těžších problémů. Stát zvolna
upevňovaný, aby mohl dostát novým požadavkům, vypisoval nové daně, finance

V létech 1921 až 1923 byl spolkařský
život v Petrovičkách zcela jinak chápán.
Vyjma Domoviny, jejímž druhým důvěrníkem byl p. Karel Řeřicha z č. 16, neměly jiných spolků, proto byl zájem o spolkaření značně posílen. Mládež převahou
byla organizována ve spolku „Mládí“ ustaveném pro Měcholupy a okolí, kde činně působila při hraní divadel a pořádání
mikulášských, silvestrovských a dožínkových zábav a programů. Řada mladších
stala se členy „Sokola“ v Předslavi, starší
pak udržovali své členství v N.J.P. (Národní jednotě pošumavské) a včelařském
spolku.
Důležitá byla v r. 1923 pozemková reforma na velkostatku v Němčicích a Měcholupech. Petrovičkám připadlo 18 ha a
33 arů polí a luk v Lipkách a u Makova.
Rovněž v r. 1923 na žádost osad k Petrovičkám přidělených došlo k rozloučení obcí Petrovičky a Třebíšov. Ten byl proměněn na samostatnou obec s osadou Hůrka.
Zájem o správu obce byl v novém našem státě značně zvýšen a požadavky kladené na obecní správu značně stoupaly,
když koncentrace úřadů politických vyžadovala větší porci iniciativy a přesné knižní vedení. Nový starosta p. Jan Krauz,
snaživý zájemce o osudy obce, byl šťastně
zvoleným mluvčím všech občanů obce

se ustálily, hladina drahoty byla odbourána a příchodem vyrovnání v produkci
hospodářské i výrobní přišlo vystřízlivění.
Peníze se nevydělávaly tak lehko, byly
čím dál tím dražší a český člověk se učil
pomalu ale zase počítat. To je obraz odklonu od nemyslivého vybočení z normálních poměrů k přemýšlení o skutečnosti
životní, o denních starostech, o normálním
postupu ke zlepšení a zdokonalování celého našeho okolí. A byl tu náhle patrný
v celém našem veřejném životě přechod
k opravdovosti.
Stavební ruch v obci nebyl sice v uvedených létech veliký, ale přece na obecních pozemcích (na drahách) v roce 1924
vystavěl p. Josef Votava domek č. 35 a
později Jan Valeš domek č. 34. V roce
1926 postavil p. Josef Vlasák z č. 22 na
vlastním pozemku novou stodolu a stáje.
Stodola, postavená na vlhké půdě, začala
se propadat a v roce 1927 z nezjištěné
příčiny vyhořela. Rychlým zásahem obyvatel a hasičů podařilo se oheň lokalizovat
pouze na stodolu, takže obytné stavení
(pod došky) a nová v témže roce postavená kůlna p. Jana Valeše č. 19 byly zachráněny.
Ke konci roku 1927 mají Petrovičky
celkem 35 čísel a 192 obyvatel. Bydlí podle čísel v domcích s místními názvy:

1 Skala František, rolník
u Škálů
2 Kanta Josef, rolník
u Zdeňků
3 Karhan Jan, kovář
u Kovářů
4 Valeš Josef, rolník
u Hůrků
5 Kanta Josef, rolník
u Smrčků
6 Tykal František, rolník
u Škalíků
7 Krauz Jan, rolník a host.
u Šenkýřů
8 Rozsypal Josef, rolník
u Mlynářů
9 Hnojský Václav, rolník
u Melků
10 Valeš Emanuel, domkář
u Votavů
11 Rozsypalová Josefa, rol.
u Fourků
12 Kanta Martin, domkář
u Jůdů
13 Hnojský Emanuel, rolník
u Kutálů
14 Štampach Josef, rolník
u Hladíků
15 Kanta Emanuel, rolník
u Ševců
16 Řeřicha Karel, rolník
u Hajsů
17 Pechanová Johana, rol.
u Pechánů
18 Kanta Josef, hostin.a rol.
u Kantů
19 Valeš Jan, rolník
u Karhánků
20 Kanta Václav, rolník
u Hořejších
21 Obecní chudobinec:
Hošťálek Jan, obuvník,
Valeš Václav, krejčí,
Votava Matěj,obecní husák a zvoník
22 Vlasák Josef, rolník
u Pajků
23 Kodýdek František, rolník u Kodýtků
24 Valeš František, rolník
u Chvojanů
25 Haluza František, rolník
u Krauzů
26 Hnojský Václav, rolník
u Dolejších
27 Kněz Jan, rolník
u Havlů
28 Velíšek Emanuel, rolník
u Parýlů
29 Řeřicha Vojtěch, obchod. u Řežábků
30 Kanta Josef, okr. cestář
u Cestáků
31 Kanta Eman, rolník
u Králů
32 Kanta Josef, rolník
u Škaličíků
33 Kanta Jan, rolník
u Trávníčků
34 Valeš Jan, domkář
na drahách
35 Votava Josef, rolník
na drahách
V čísle 29 bydlí ještě Hrotek Josef,
býv. majitel tohoto čísla a v č. 9 Školoud
Vincenc, kolář v pronájmu.
Léta 1924 až 1927 i v ohledu hospodářském znamenají značné vystřízlivění.
Hospodářské produkty byly placeny střízlivěji a hospodářství věnována zvýšená
péče. Jen tíživěji na hospodáře doléhaly
nově upravené daně a paušály zemědělců,
posledně pak hlavně sociální pojištění,
které značně zdražilo pracovní sílu, která
beztak v poslední době byla pro menší hospodáře téměř nedosažitelnou. Práce na
venkově se znechutila, pracovní síla z venkova plyne do měst, kde je veseleji, kde
prý se peníze lehčeji vydělávají bez velkého dření.
Mý

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V neděli 14. 10. 2012 se sešlo početné
obecenstvo v kapli sv. Apoleny v Měcholupech, kde vyslechlo hudebně-literární
pořad Bach a bible. Vystoupil zde vio-

loncellista M. Petráš a recitátor A. Strejček, kteří zde vytvořili nádhernou atmosféru a připravili přítomným krásný zážitek.
V neděli 25. 11. 2012 se uskutečnila
v zaplněném hostinci v Makově akce
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Předvánoční aranžování. Své umění zde
předvedla paní J. Mazurová z Klatov.
Předvedla aranžování vánočních vazeb a
poradila s vlastní tvorbou účastnic. Bylo
možné zakoupit hotové dekorace a hlavně rozmanitý sortiment svíček, mašlí a

různorodých doplňků a přízdob. Odpoledne se velmi vydařilo a adventně nás
naladilo.
V sobotu 1. 12. 2012 vyjelo 45 občanů
na 2. zájezd obce Předslav. Cílem byla
Praha a návštěva muzikálu čarodějky
z Eastwicku v Hudebním divadle Karlín.
Byl prostor pro procházku po Praze, na
návštěvu vánočních trhů a na nákupy.
K dobré náladě přispěl pěkný kulturní
zážitek i nádherné počasí.
V pátek 7.12.2012 jsme si užili v Předslavi sváteční podvečer. Nejprve děti s rodinami roznesly vánoční světlo formou
lampiónového průvodu, pak byl rozsvícen
vánoční strom a všichni se zahřáli horkým
čajem. Vyvrcholením programu byl koncert v místním kostele. Vystoupil s krásným pořadem soubor Kaňky při Základní
umělecké škole J. Kličky z Klatov. Na pořádání celé akce se také podílela ZŠ a MŠ
Předslav, paní Š. Pojarová a pan ing. J.
Majer.
Přeji všem klidné Vánoce a pohodový
celý příští rok .
Anna Vlasáková

Pěvecký a hudební soubor
LADA
Pěvecký a hudební soubor LADA při
OÚ Předslav byl založen na jaře roku
2006. Soubor navazuje na tradici společného zpívání v Makově z konce 80tých let
minulého století. Makov je také základnou
souboru jak pro zkoušky, tak i vystoupení.
Svůj název LADA virtuálně odvozuje od
čtvero ročních období, která mistrně zobrazil malíř Josef Lada. Pod vedením
sbormistra, pana učitele Václava Frančíka,
si soubor brzy získává oblibu a uznání
veřejnosti našeho regionu.
Soubor se schází pravidelně jednou
týdně ke společnému nácviku písní a
skladeb, které prezentuje při veřejných
vystoupeních. Setkání při nácviku mají i
společenský charakter.

Základní repertoár tvoří jedno až
trojhlasné lidové a národní písně, koledy i
populární skladby. Zpěváci, kteří ovládají
hru na hudební nástroj, založili malou
dechovku „LADOVKU“, která vyhrává
k poslechu i tanci ve volné části programu
při vystoupeních souboru. Ročně soubor
absolvuje okolo deseti vystoupení na
akcích různých spolků a organizací,
převážně pro seniory.
Od 01.10.2009 je soubor registrován u
MVČR jako občanské sdružení pod názvem „Pěvecký a hudební soubor LADA“,
zřízený při OÚ Předslav. V současné době
má soubor 16 členů (3 ženy a 13 mužů).
Společný zpěv i doprovodná hudba
nám přináší radost do šedi všedních dnů,
obnovuje lásku k lidové písni i českému
jazyku a dává náplň k tvůrčímu využití
volného času. Tam, kde se zpívá, bývá
dobrá nálada i dobří lidé. Proto „Zpívejte
si s námi“!
Vystoupení PS – LADA v roce 2012:
01.02.2012 –Valná hromada Pěveckého
a hudebního souboru LADA

Různé
Pozvánky:

Zveme Vás na Štědrý den
ve 21:00 hodin do němčického kostela,
kde si budete moci prohlédnout vystavovaný Betlém,
zazpívat si koledy a odnést Betlémské světlo.
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konaná dne 1.2.2012 od
18:00 v hospůdce Makov.
15.04.2012 – Jarní zpívání – Makov.
Koncert
s názvem
–
„Zpívejte s námi“
09.05.2012 – Oslava Dne matek. Klub
seniorů Klatovy
20.05.2012 – Tradiční májové setkání u
kaple Panny Marie Na
Stráni v Čínově.
02.06.2012 – Koncert
v kapli
sv.
Vojtěcha v Petrovičích
04.12.2012 – Koncert pro Klub přátel
české historie – Družba
Klatovy
16.12.2012 – Naše české Vánoce. PS –
LADA v Makově.
27.12.2012 – Společné vánoční zpívání
s pěveckým
souborem
Velkobor. Místo konání –
Velý Bor.
Karel Kuchař,
prezident PHSL

Václav Frančík
sbormistr PHSL

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela p. Marie v Němčicích,
kde se 25.12.2012 koná od 11:00 hodin

„Vánoční mše“

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
dovoluje si Vás pozvat dne 12.1.2013
od 20:00 hodin do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
k tanci a poslechu hraje hudba

SPIRÁLA

TJ Sokol a SDH Předslav

SDH a TJ Sokol Předslav
pořádají dne 10. 02. 2013
od 14:00 v místní sokolovně

pořádají dne 9. 2. 2013
od 20:00 hodin

v sokolovně v Předslavi

„Dětský maškarní
karneval“

„Maškarní ples“
k tanci a poslechu hraje hudba

hojnost masek vítána.

ORION

Opět nám nastává vánoční období,
kdy voní mandle a koledy zní,
k večeři prostře se sváteční nádobí
a roku do konce zbývá pár dní.

Příjemné prožití Svátků vánočních
a do Nového roku hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě

Tím novým, který už bránu svou odmyká,
kéž je nám dáno jít bez nesnází,
a než i jeho dny čas všechny spolyká,
ať dobro se štěstím nás provází.

Vám všem přeje redakční rada,
obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Šindelář P., Mgr. Kroupová A., ing. Blahouš V., 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 prosinci 2012
Náklad 350 ks
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