Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 30.

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

roč. 2014

Vážení spoluobčané,
23. a 24. května proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu, které provázela nízká volební účast. S výsledky za naše
obce se můžete seznámit uvnitř Zpravodaje.
Nově probíhá schvalování změny č. 1 územního plánu Obce Předslav. V Měcholupech byla dokončena 3. etapa výměny azbestového potrubí a oprava nástupního ostrůvku.
V Předslavi byla dokončena oprava čekárny, hotová je i 1. etapa rozšíření dešťové kanalizace a oprava koupaliště. Byla získána
dotace z Plzeňského kraje na odvodnění a opravu fasády ZŠMŠ. Část prací proběhne letos, větší část v roce 2015. Nově můžete také
využívat kontejner na obnošené oděvy, který je umístěn u školy v Předslavi. V Makově byly opraveny vnitřní prostory hostince, dále
prošla opravou část komunikace na Ptín.
7.6. se v letním kině uskutečnil dětský den a tím začala další sezóna promítání. Chci poděkovat členům SDH Makov za zdařilou
organizaci akce. V Petrovičkách byla zkapacitněna část odtokové kanalizace. V Němčicích proběhly drobné výsadbové práce především u pomníku padlých. V Třebíšově financuje Státní pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav stavbu polní cesty.
Největší akce, která započala je demolice a výstavba nového mostu v Měcholupech. Jedná se o most v majetku Plzeňského kraje,
a proto veškeré investice, dozor a řízení stavby probíhá v režii Krajské správy silnic. Práce se protahnou do podzimu a tudíž také
s tím nutná objížďka.
Během léta máte možnost navštívit některou z připravovaných kulturních a společenských akcí. Pozvánky na ně naleznete v tomto
Zpravodaji.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezké prožití prázdnin a dovolených.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
18. zasedání ZO Předslav konané dne 17.4.2014 v Měcholupech:
Usnesení:
č. 252 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 17. zasedání ZO Předslav
č. 253 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2013
č. 254 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 45/2 k.ú. Makov u Předslavi o výměře 2 664 m 2 a pozemku p.č. 293/24
k.ú. Měcholupy u Předslavi o výměře 292 m2 ve vlastnictví Obce Předslav za pozemky v k.ú. Makov u Předslavi p.č. 250/11 o
výměře 2 899 m2, p.č. 227/3 o výměře 295 m22 p.č. 320/1 o výměře 48 m2 ve vlastnictví Měcholupské zemědělské a.s.
č. 255 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků v k.ú. Předslav p.č. 218/2 o výměře 6 m2 a p.č. 790/34 o výměře 19 m2 ve
vlastnictví Obce Předslav za pozemek p.č. 790/35 o výměře 4 m2 ve vlastnictví p. Kopejtka Václava, Předslav čp. 20.
Náklady na směnu hradí p. Kopejtko.
č. 256 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku p.č. 790/28 k.ú. Předslav o výměře 19 m2.
č. 257 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směny části pozemku p.č. 616/1 k.ú. Petrovičky u Předslavi za část pozemku p.č.
306/10 k.ú. Petrovičky u Předslavi za účelem výstavby vrtu č.3 – vodovod Petrovičky – Makov.
č. 258 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 246/1 k.ú. Předslav o výměře 1 847 m 2 ve vlastnictví obce za pozemek
p.č. 261 k.ú. Předslav o výměře 1 294 m2 ve vlastnictví ČR, právo hospodaření SPÚ, s doplatkem obce ve výši 217 200,- Kč.
č. 259 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pořízení změny č. 1 – Územní plán Obce Předslav, zhotovitel Ing. arch. Lexová Jaroslava,
Klatovská tř. č. 16, 301 00 Plzeň.
č. 260 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nabídky na akci ZŠ a MŠ Předslav a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo: a) na
odvodnění ZŠ a MŠ s firmou Alfastav s.r.o., Sobětice 46, 339 01 Klatovy za 123 762,- Kč bez DPH; b) na malířské a zednické práce s p. Stanislavem Smolou, Měčín 89, 340 12 Švihov za 347 595,- Kč.
č. 261 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pasporty místních a účelových komunikací a plán zimní údržby komunikací Obce Předslav.
č. 262 – ZO projednalo a s c h v a l u j e třístrannou smlouvu mezi Klatovskými realitami s.r.o., Obcí Předslav a společností Silnice
Klatovy a.s., o obchodní spolupráci a financování opravy komunikace p.č. 1044/2 Makov – Ptín.
č. 263 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo se spol. Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, 339 01
Klatovy na opravu komunikace p.č. 1044/2 Makov – Ptín ve výši 248 000,- Kč bez DPH.
č. 264 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo: Projektová dokumentace – studie pro předběžné projednání – most, propustek Makov – protipovodňová opatření se spol. WH PROJEKT Přeštice s.r.o. ve výši 79 000,- Kč.
č. 265 – ZO projednalo a s o u h l a s í s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví z.s.p.o. na
období 2014 – 2020 na svém správním území.
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č. 266 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 3
č. 267 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu se spol. EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4, o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
č. 268 – ZO projednalo a s c h v a l u j e umístění 1 ks kontejneru společnosti REVENGE, a.s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155
00 Praha 5 – Stodůlky, určeného na separaci použitých oděvů.
č. 269 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í smlouvu se spol. EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
19. zasedání ZO Předslav konané dne 26.6.2014 v Němčicích:
Usnesení:
č. 270 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 18. zasedání ZO Předslav.
č. 271 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Předslav včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013.
č. 272 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Předslav takto: do
rezervního fondu převést částku ve výši 29 007,41 Kč a do fondu odměn částku ve výši 1 000 Kč.
č. 273 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2013 včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 274 – ZO projednalo a s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Předslav včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013
sestavenou ke dni 31.12.2013.
č. 275 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2013 včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 276 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 790/28 k.ú. Předslav o výměře 19 m² p. Janě Vlasákové, Předslav19
za cenu 40,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem s tím, že k prodeji dojde pouze tehdy, pokud dojde k potvrzení a odsouhlasení hranice pozemků všech sousedních vlastníků.
č. 277 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 578/8 k.ú. Němčice u Klatov.
č. 278 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemku p.č. 31/1 k.ú. Měcholupy u Předslavi.
č. 279 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemku p.č. 39 k.ú. Předslav.
č. 280 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zvýšení nájmu za pronájem půdy na 2 000,- Kč/ha ze strany Měcholupské zemědělské a.s.
č. 281 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e nabídku na odkup pozemků k.ú. Petrovičky u Předslavi ze strany RK Centrum s.r.o.
č. 282 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo s Ing. arch. Jaroslavou Lexovou, Klatovská tř. 16, 301 00 Plzeň na vyhotovení Územního plánu Předslav – změna č. 1 v ceně 74 000,- Kč bez DPH.
č. 283 – ZO projednalo a s c h v a l u j e upravený návrh zadání změny č. 1 ÚP Předslav.
č. 284 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o probíhající pozemkové úpravě Němčice.
č. 285 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í koncept zápisu v Obecní kronice za období roku 1992.
č. 286 – ZO s t a n o v u j e počet zastupitelů ZO pro období 2014 – 2018 na 9.
č. 287 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, na prodloužení vodovodu Makov v ceně 132 092,- Kč bez DPH.
č. 288 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o spolupráci se společností Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
na bezplatnou mobilní propagaci obce.
č. 289 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu se společností Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11
Pečky na technické zhodnocení T 815 CAS 32 v ceně 105 414,04 Kč bez DPH.
č. 290 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 5.
č. 291 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e příspěvek pro Klub RADOST Prostějov.

Informace obecního úřadu
Výsledky hlasování na území obce Předslav ve volbách do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech
23.05. – 24.05.2014
Informace o volební účasti podle jednotlivých okrsků:
volební okrsek
volební účast
Celkový počet voličů
Počet hlasujících voličů
Účast voličů v procentech

Předslav
1
215
38
17,67%
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Měcholupy
2
113
22
19,47%

Makov
3
107
26
24,3%

Petrovičky
4
53
11
20,75%

Němčice
5
106
31
29,25%

CELKEM
594
273
21,55%

Počty hlasů pro jednotlivé politické strany a hnutí v jednotlivých okrscích obce. Uvedeny jsou zde jen ty, které v obci získaly hlasy:
Předslav

Měcholupy

Makov

Petrovičky

Němčice

1

2

3

4

5

3 (7,89%)
11 (28,94%)
4 (10,52%)
6 (15,78%)
6 (15,78%)
2 (5,26%)
2 (5,26%)
2 (5,26%)
1 (2,63%)
1 (2,63%)

3 (13,63%)
2 (9,09%)
2 (9,09%)
7 (31,81%)
4 (18,18%)
1 (4,54%)
1 (4,54%)
2 (9,09%)
-

2 (7,69%)
3 (11,53%)
4 (15,38%)
4 (15,38%)
10 (38,46%)
1 (3,84%)
1 (3,84%)
1 (3,84%)
-

1 (9,09%)
3 (27,27%)
2 (18,18%)
4 (36,36%)
1 (9,09%)
-

2 (6,45%)
7 (22,58%)
1 (3,22%)
5 (16,12%)
3 (9,67%)
3 (9,67%)
4 (12,9%)
1 (3,22%)
3 (9,67%)
1 (3,22%)
1 (3,22%)
-

volební okrsek
politická strana, hnutí
Klub angažovaných nestraníků
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Moravané
Občanská demokratická strana
VIZE 2014
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Komunistická strana Československa
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou…
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
Česká pirátská strana

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Ohlédnutí za školním rokem
V uplynulém školním roce se nám podařilo splnit obsah našich školních vzdělávacích programů, zabezpečili jsme vše, co
s výchovně vzdělávacím procesem souvisí. A to jak v MŠ tak v ZŠ.
Ve školní anketě žáci rozhodovali o
nejzajímavější letošní mimoškolní akci.
V hlasování patří na 1. místo návštěva
DDM Klatovy – nabídka volnočasových
aktivit, vlastní tvorba, seznamování s novými výtvarnými technikami, 2. místo návštěva kina Šumava – cestopisný film o
Indonésii, zaměřený na ekologii, životní
podmínky lidí, rostlin i živočichů a 3. místo získala beseda s panem Karlem Makoněm ze ZSŽ DESOP Plzeň – ochrana
životního prostředí. Nejvíce hlasů mezi
školními projekty získal projekt podzimní,
Dýňohrátky.

3
6
7
10
14
16
18
20
21
22
23
24
26
27
29
30
32

V mateřské škole se nejvíc líbil výlet
do ZOO v Plzni a návštěvy divadelních
představení. Spokojeny byly děti i s předplaveckým výcvikem v Klatovech. Velkou
pochvalu od rodičů dostaly děti za Vánoční příběh o jedličce.
Vyhověli jsme poptávce rodičů po zájmových útvarech, zabezpečili jsme činnost mysliveckého a tanečního kroužku.
Obrovské poděkování patří paní Janě Fleisigové, která vedla myslivecký kroužek po
celý rok zcela zdarma a kroužku obětovala mnohem více než jen svůj vlastní čas.
Do kroužku bylo přihlášeno 20 dětí, a
všem, kteří mají doma malé děti, musí být
jasné, jak náročná to byla práce. Náročné
bylo i vedení tanečního kroužku, kde byly
stejné nároky kladeny na děti v rozmezí
od 6 do 11 let. Kdo měl možnost shlédnout taneční vystoupení našeho kroužku,
musel být výkonem děvčat překvapen.
Ukázalo se, že když chce někdo něčeho

CELKEM
2 (1,56%)
5 (3,9%)
25 (19,53%)
11 (8,59%)
20 (15,62%)
28 (21,87%)
3 (2,34%)
15 (11,71%)
1 (0,78%)
4 (3,12%)
4 (3,12%)
4 (3,12%)
1 (0,78%)
1 (0,78%)
2 (1,56%)
1 (0,78%)
1 (0,78%)

dosáhnout, nesmí se vzdávat a musí vydržet. Oběma vedoucím ještě jednou
děkuji.
Děkuji také všem rodičům a přátelům
školy za sponzorské dary. Za finanční prostředky, které byly využity k nákupu vybavení sloužící dětem, a za papíry a materiál, který se vždy hodí při výtvarných
činnostech.
Pro příští školní rok plánujeme otevřít
čtyři kroužky při minimálním počtu deset
dětí. Budou to nově modeláři – modely
aut, lodí z papíru, a kroužek dramatický,
pokračovat budou kroužky taneční a myslivecký.
Všem, kteří nám v naší nelehké práci
pomáhají třeba jen tím, že nám vyjádří
slovně podporu, děkujeme. Úplně všem
pak přejeme krásné léto a hezkou dovolenou.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Návrat do Okresního přeboru...
Další ročník fotbalové soutěže je za námi a měcholupskému
„Áčku“ se tentokrát opravdu vydařil. Zápasem čtrnáctého kola se
vyhouplo do čela tabulky a toto místo si už udrželo až do konce
soutěže. O postupu Měcholup do Okresního přeboru bylo jednoznačně rozhodnuto už po dvacátém třetím kole a po odehrání
dvacátého pátého bylo jasné i to, že tento postup bude z první
příčky. Na tom už nic nezměnila ani ztráta jednoho bodu v posledním zápase ve Velharticích. Postup do vyšší soutěže není pro
mužstvo Měcholup úplnou novinkou, protože se jeho hráči vlastně po třech letech vrací tam, kde se v ročníku 2010/2011 poprvé
otrkávali. Přejme jim tedy, ať se jim na podzim v Okresním přeboru dobře daří a aby se tam tentokrát udrželi déle než minule.

16. kolo Bezděkov – Měcholupy A; hráno v neděli 06.04. od
16:30; výsledek 2 : 4 (0 : 2); branky: Tuček Jindřich, Karlubík
Michal – Novák Zdeněk, Gašpar Ivan, Kaňák Jan, Havlíček Pavel; rozhodčí: Lažánek Karel; ŽK: 2:1; diváků 30.
17. kolo Měcholupy A – K.Hory; hráno v sobotu 12.04. od
16:30; výsledek 9 : 0 (3 : 0); branky: Havlíček Pavel 3, Novák
Zdeněk, Bálek Dušan 3, Valečka Miroslav, Votava Josef; rozhodčí: Bureš Jiří; bez karet; diváků 70.
18. kolo Hartmanice – Měcholupy A; hráno v sobotu 19.04. od
14:00; výsledek 0 : 2 (0 : 0); branky: Novák Zdeněk, Havlíček
Pavel; rozhodčí: Simbartl Václav; ŽK: 3:2, ČK: 1:0 (Šperl
Daniel); diváků 50.
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19. kolo Měcholupy A – Mochtín B; hráno v sobotu 26.04. od
17:00; výsledek 0 : 1 (0 : 0); branky: Tománek Karel; rozhodčí:
Javorský Josef; ŽK: 1:0; diváků 150.
20. kolo Hradešice B – Měcholupy A; hráno v neděli 04.05. od
16:00; výsledek 1 : 4 (1 : 2); branky: Šmrha Lukáš – Švátora
Jiří, Valečka Miroslav, Havlíček Pavel, Kaňák Jan; rozhodčí:
Harmady Miloš, Vacík Josef, Švůgr Zdeněk; ŽK: 0:3; diváků 60.
21. kolo V.Hydčice – Měcholupy A; hráno v sobotu 10.05. od
17:00; výsledek 0 : 1 (0 : 1); branky: Kaňák Jan; rozhodčí:
Harmady Miloš; ŽK: 3:2; diváků 30.
22. kolo Měcholupy A – Žihobce; hráno v sobotu 17.05. od
17:00; výsledek 5 : 1 (3 : 1); branky: Novák Zdeněk 2, Havlíček
Pavel, Dražka Petr, Bálek Dušan – Lemberger Martin; rozhodčí: Lažánek Karel; ŽK: 0:1.
23. kolo Janovice B – Měcholupy A; hráno v neděli 25.05. od
17:00; výsledek 0 : 3 (0 : 1); branky: Kroupa Luboš, Kaňák Jan,
Gaspar Ivan; rozhodčí: Pastyřík Vladmír; ŽK: 1:2; diváků 50.
24. kolo Měcholupy A – Strážov B; hráno v sobotu 31.05. od
17:00; výsledek 9 : 1 (5 : 1); branky: Kaňák Jan, Bálek Dušan 2,
Bečka Stanislav, Novák Zdeněk 2, Zadražil Zdeněk, Havlíček Pavel 2, – Kollross Petr; rozhodčí: Pastyřík Vladmír; ŽK: 0:2; diváků 100.

25. kolo Svéradice B – Měcholupy A; hráno v neděli 08.06. od
16:00; výsledek 0 : 3 (0 : 1); branky: Zadražil Zdeněk, Valečka
Miroslav, Kanta Michal; rozhodčí: Lojík Václav; ŽK: 2:1;
diváků 50.
26. kolo Velhartice – Měcholupy A; hráno v sobotu 14.06. od
17:00; výsledek 1 : 1 (0 : 1) PK 2:4; branky: Kopačka Viktor –
Bálek Dušan; rozhodčí: Orlík Vladimír; ŽK: 1:3; diváků 120.
Závěrečná tabulka soutěže:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

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

Měcholupy "A"
Mochtín "B"
Bezděkov "A"
Týnec
Velké Hydčice
Kašperské Hory
Žihobce
Velhartice
Hradešice "B"
Svéradice "B"
Hartmanice
Strážov "B"
Janovice "B"
Nalžovské Hory

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
17
14
13
12
14
11
13
12
11
11
6
2
1

4
6
4
5
6
2
7
2
2
3
3
1
5
2

3
3
8
8
8
10
8
11
12
12
12
19
19
23

Skóre

89 :
78 :
60 :
84 :
54 :
59 :
50 :
57 :
49 :
62 :
63 :
27 :
31 :
33 :

21
29
41
48
33
60
42
58
70
46
61
83
88
116

Body (Prav)

65
62
48
46
45
44
43
42
40
36
36
20
13
6

( 22)
( 18)
( 7)
( 5)
( 3)
( 5)
( 1)
( 2)
( -1)
( -3)
( -3)
(-20)
(-28)
(-34)

Historie
Místní Osvětová
Beseda v Makově – 4.
Třebaže divadelní činnost v naší obci
skončila, Makov kulturou nijak nestrádal.
Nadále MOB prováděla promítání filmů
v areálu na Lískách. Byla to ale také vel-

mi bohatá činnost v dalších kulturních
aktivitách. Ať už to byly koncerty profesionálních zpěváků a hudebních skupin,
různé přednášky, kurzy o vaření, ruční práce, besídky. Četné byly návštěvy kulturních akcí na příklad v Klatovech, v Plzni,
v Praze, v Č. Krumlově s otáčecím hlediš-

Vánoční besídka v roce 1973
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těm a dalších místech. Při těchto zájezdech to byla často návštěva památek nebo
nákupy. Byly to ale také další akce, srazy
rodáků či důchodců a podobně.
Pojďme si společně alespoň zčásti připomenout tento čas. Kurzy nebyly jen
otázkou místních žen, ale účastnily se jich

i některé ženy z okolních obcí. Velmi oblíbené bývaly přednášky ze zdravotnictví,
například přednáška o ortopedických úrazech, o mozkových a srdečních příhodách
a jejich předcházení, o první pomoci, o
cukrovce, o cévních problémech, o akupunktuře, léčivých bylinách a podobně.
Součástí přednášek byly i praktické ukázky, přednášeli vždy lékaři – odborníci.
Byly to ale i další přednášky. Takovou byla například přednáška o přírodě Šumavy,
přednesená regionálním historikem PhDr.
Vladimírem Horpeniakem z Muzea Šumavy v Kašperských Horách.
Při besídkách se MOB zaměřovala na
děti a mládež. Ty byly pořádány na Velikonoce, k MDŽ, k Vánocům a podobně.
Zdařilými akcemi bývaly koncerty profesionálů, na jejichž organizaci se vedle
MOB podíleli místní mládežníci a ženy.
16. června 1980 se představil Karel Zich
s Lenkou Filipovou a skupinou FLOP. 12.
července 1980 to byl Jiří Schelinger se
skupinou Františka Ringo Čecha. Waldemar Matuška s Olgou Blechovou a skupinou KTO – Kamarádi táborových ohňů
– navštívili Makov 14. června 1981. Když
W. Matuška přijel se svým Mercedesem
na parket na Lískách, vystoupil z vozu a
pozdravil bodrým zvoláním „Nazdar Makováci“. Před vystoupením byli hosté přivítáni a O. Blechová obdržela velký puget
vlčích máků. Na nádherný koncert a na
„Slavíka z Madridu“ – W. Matušku, místní s úctou vzpomínají. 11. července 1981
to byl opět Karel Zich s Lenkou Filipovou
a skupinou FLOP. Dále následovali: Jiří
Vondráček se skupinou TURBO, Petr
Spálený se svojí skupinou, dívčí kapela
Schovanky, či známý frontman Honza
Vyčítal. Na Lískách byl i populární režisér
Zdeněk Troška. Besedy se měla zúčastnit i
Helena Růžičková, která se ale pro nemoc
omluvila.
K MDŽ v roce 1988 vystoupili v nově
opraveném hostinci členové činohry divadla J.K.Tyla z Plzně s programem „První a
poslední píseň Karla Hašlera“. Obecenstvo bylo nadšeno. V lednu roku 1989 navštívil Makov Národopisný soubor písní a
tanců z Mrákova se svým pořadem „Chodská hyjta“. Obecenstvo opět nešetřilo potleskem. Tak bych mohl dále a dále pokračovat, chci ale připomenout i další
činnosti.
Místní občané při svých zájezdech
nenavštěvovali jen divadelní představení,
ale například i takzvané „Pošumavské věnečky“, konané v Praze v Lucerně, pořádané rodáky z našeho regionu. Na těchto
věnečcích účinkovali zpravidla hudební
skupiny z Pošumaví. Často to byla Polatova Pošumavská dechovka, či Konrádyho
dudácká kapela z Chodska. Při svých zájezdech za kulturou do Prahy jsme nejčastěji navštěvovali Hudební divadlo v Karlíně a Národní divadlo.

Posledním takovýmto zájezdem byla
celodenní návštěva Prahy v polovině září
roku 1989. Zájezd byl organizován prostřednictvím Čedoku, který nám přidělil
vskutku dobrou průvodkyni. V dopoledních hodinách jsme se prošli „Královskou
cestou“, tj. od Prašné brány, Celetnou ulicí na Staromák (Staroměstské náměstí),
dále přes Malé náměstí, Karlovou ulicí a
po Karlově mostě na Malou Stranu. Pak
Nerudovou ulicí na Pražský hrad s obědem v restauraci Vikárka, kam posléze
chodil i prezident Václav Havel. Odpoledne to byla dobrovolná návštěva Národního
technického muzea nebo nákupy. Večer
pak návštěva opery Hubička od B. Smetany v Národním divadle. Večer před
představením jsme si v doprovodu průvodkyně prohlédli nově opravené divadlo.
Tak takovéto či podobné programy na
zájezdech bývaly.
Setkání rodáků se konalo v roce 1988,
2000 a 2005. Byly vždy v čase poutě.
Tato setkání byla vždy dobře připravena
s bohatým programem. 2. ledna 1983 zorganizovala MOB Setkání důchodců. Celá
akce byla hezky připravena a měla
úspěch. Všem zúčastněným se toto odpoledne, které se protáhlo do pozdních večerních hodin, velmi líbilo, což ocenili
především důchodci, kteří také za vše poděkovali a slíbili činnou podporu v plánované adaptaci místního hostince, což také
dodrželi. Celou akci provázela hudební
skupina „Červenozelená sedma“, jež byla
v té době ve velké oblibě.
Nejvýraznější činností MOB po ukončení divadel bylo provozování letního
kina v areálu na Lískách. Uvedení kina do
provozu bylo v roce 1959, po skončení
Divadelního léta. Přírodní (letní) kino
v Makově vzniklo dokonce o rok dříve
než v Klatovech. Od samého počátku byly
pravidelně pořádány „Filmové festivaly“
filmů z FF v Karlových Varech. Pro tento
účel byla zhotovena pevná dřevěná konstrukce pro filmové plátno pro film šíře 35
mm. Přes to, že na programu byly jen nové filmy, které získaly ceny na mezinárodních festivalech, byla návštěvnost poměrně slabá. Příčinou toho bylo jistě i to,
že festival na Lískách probíhal až v době,
kdy večery byly velmi chladné, září –
říjen. Obraz i zvuk byly sice na Lískách
velmi čisté, ale otužilců přesto stále ubývalo. Kdežto filmový festival pořádaný
v roce 1961 po skončení Divadelního léta,
byl mnohem úspěšnější než oba předchozí
ročníky, kde se účastnili téměř jen domácí
diváci. Nyní se začali sjíždět návštěvníci
ze širokého okolí. Zejména film Křižáci
byl hojně navštíven.
Od této doby bylo filmové plátno
umístěno na pojízdné železné konstrukci
na kolejích. Pohyblivé plátno bylo využíváno o přestávkách divadelních představení k promítání ukázek z příštích filmů.
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V roce 1961 byly promítací přístroje zapůjčené Západočeským filmovým podnikem přesunuty do KD v Nýrsku. Za pomoci tehdejšího předsedy KNV J. Pelnáře
se podařilo získat nové promítačky, které
v kině již zůstaly. Na promítání filmů se
podíleli zejména pp. Emanuel Sedláček,
Milan Sedláček, Vladimír Kotěšovec ml.,
Bohumil Sykyta, Zdeněk Pechan a Josef
Šůs ml.
Návštěvnost filmů bývala v minulosti
vysoká. Docházelo i k tomu, že se diváci
do hlediště nemohli vejít, 1200 míst k sezení nestačilo. Některé filmy musely býti
v nočních hodinách opakovány pro diváky, kteří se do hlediště nevešli při prvním
představení. Obec byla často zastavěna
vozidly tak, že autobus ČSAD rozvážející
pasažéry z odpoledních směn, nemohl obcí projet. Pro představu uvedu několik čísel:
rok

počet
film. předst.

počet
diváků

1976

56

14 387

1977

60

15 776

1978

53

13 680

56

20 817

1979

z toho film „Hlubina“ 1 548
a film „Čelisti“ 1 508 diváků.

Tak jak stoupal tlak veřejnosti na provozování kina, byla v polovině 70-tých let
minulého století provedena kontrola hospodaření u OB Makov Výborem lidové
kontroly včetně policie. Na základě závěrů této kontroly došlo k výměně pracovníků kina, včetně nových organizačních
změn a nového odměňování. Do té doby
to byla otázka jen libovůle. V roce 1995
po filmové sezoně bylo promítání filmů
ukončeno z důvodu nízkého zájmu diváků
o filmová představení. Byla však ukončena i činnost OB Makov, jejíž majetek převzala Obec Předslav.
Po čtyřleté přestávce pronajala Obec
v roce 1999 celý areál na Lískách Radku
Uhlířovi, který provozoval nejen kino, ale
pořádal i rockové koncerty. Po deseti letech tj. v roce 2009 obec odstoupila od
nájmu Lísek, mimo jiné pro hrubé porušování nájemní smlouvy ze strany nájemce. Od této doby kino zajišťuje obec
sama. Též pronajímá areál k několika hudebním koncertům ročně.
Milí čtenáři, dosud jste poznali některá
dávná svědectví o lidech, místech a příbězích, jejichž děje zasypal čas pískem
zapomnění. Vše nám ale pomáhá pochopit
pradávný postoj lidského ducha v otázkách historického vědomí.
pokračování
J.Š.

NĚMČICE
v proudu času (5)
V Němčicích byl založen Sbor dobrovolných hasičů již v roce 1891. V neděli
9. července 1926 oslavili hasiči 35 let svého trvání zdařilou slavností. Při ní bylo
několik starých hasičů, kteří stáli u kolébky sboru, jmenováno čestnými členy
němčického sboru.
Koncem dubna 1927 bylo započato
s výstavbou sekundární elektrické sítě od
trafostanice. V květnu a červnu byla provedena síť primární o napětí 6.000 voltů a
elektrifikace obce dokončena. Náklad na
výstavbu sekundární sítě včetně domovních přípojek a zařízení transformační stanice činil 80.601,32 Kč. Okresní správní
komise v Plánici přispěla 30%, tj. obnosem 29.100 Kč, takže na obec zbývá
k zaplacení 56.421,32 Kč. Náklad na veřejné osvětlení bude podle rozpočtu asi
4.362,42 Kč mínus 4% za akciovou účast.
Celkový náklad obce bude asi 63.000 Kč
a bude placený ve třech splátkách. Poprvé
se elektřinou rozsvítily žárovky 14.srpna.
Další volby do obecního zastupitelstva
se konaly 16.října a kandidátky podalo 5
stran a skupin. Starostou byl opět zvolen
František Fremund, náměstkem Bohumír
Baumruk, za radní Josef Popule a Josef
Bláha.
V měsíci dubnu 1928 zřídil František
Stejspal autodopravu z Němčic přes Předslav a Točník do Klatov a následující rok
si pořídil autobus typu Škoda 505 o 17
místech k sezení a 9 k stání.
Ceny zemědělských produktů na jaře
1928: Pár podsvinčat 380 – 500 Kč, kráva
i za 3 000 Kč, roční jalovice 900 Kč, tele
odstavče až 500 Kč, koza 100 Kč, kůzle
1 kg za 10 – 12 Kč, vejce za 50 hal., 1 kg
másla 20 Kč, 1 q pšenice 230 Kč, žita 235
Kč, ovsa 170 – 180 Kč, ječmene 200 Kč,
bramborů 28 – 30 Kč, maso za 1 kg telecí
12 Kč, hovězí 12 – 14 Kč, vepřové 14 Kč.
Ke dni 1.prosince byl zrušen samosprávní okres plánický a připojen k okresu
klatovskému. Okresní správa politická byla přeměněna na okresní úřad, jehož přednostou je okresní hejtman a 2. prosince
byly konány volby do okresních a zemských zastupitelstev v celé republice. Volili voliči starší 24 let. V Němčicích bylo
zapsáno 191 voličů, voleb se zúčastnilo
170 voličů (88 mužů a 82 žen).
Rok 1929 začal krutou zimou již vloni
od 18 prosince s nevídaným množstvím
sněhu, který velice stěžoval jakoukoli dopravu a nadělal značné škody na stromoví.
Vedle školního cvičiště byla výška sněhu
až 120 cm. Únor přinesl největší mrazy za
posledních 150 let. Lidé bez důkladného
oděvu a chráničů uší raději nevycházeli.
Zvěř nesmírně strádala a zajíci, odvažujíce se až do vesnice, nadělali značnou
spoušť na ovocných stromech. Železnice

musely omezit počet vlaků a ještě ty měly
veliká zpoždění. Autobus pana Stejspala
nejezdil od 7.ledna do konce března údajně pro poruchu motoru. Kolem 10.února
naměřili v Němčicích až -32°C mrazu. I
přes krutou zimu se 11.února o masopustním pondělí konal maškarní průvod a večer v hostinci pochovávání Bakchuse.
O velikonocích 1929 převzal klatovský velkoobchodník Zýka obchod v domě
č. 6 od dosavadního majitele Josefa Nováčka jako svou filiálku. Nováček ve
svém bývalém obchodě zůstal prodavačem. Filiálka byla zrušena v únoru 1931,
neboť se velkoobchodníkovi Zýkovi nevyplácela.

Dne 7. března 1930 se konaly oslavy
80tin prezidenta republiky T.G. Masaryka. Ráno byla oslava ve škole, pak v sále
hostince Josefa Horáčka, kterou konala
místní osvětová komise. Oslavy se zúčastnily také sbory dobrovolných hasičů.
Slavnostním řečníkem byl učitel Fr. Vlk,
básně přednesly učitelky R. Šonková a
A. Šantorová. Pak byly promítány školním
skioptikonem obrázky z oslavencova života. Na závěr se zpívala státní hymna.
Od 27. května 1930 do 10. června bylo
po celé republice provedeno sčítání zemědělských a živnostenských závodů. V Němčicích byly napočteny zemědělské závody
od 10 do 50 arů 2, 50 a – 1 ha 2, 1 – 2 ha

Věž bývalé tvrze

V měsíci květnu zařídil si autodopravu
na lince Klatovy – Letiny – Blovice pan
Hulec ze Skašova. Zpočátku jezdil na úseku Měčín – Předslav přes Nedanice, později přes Petrovice a Petrovičky. Za jízdu
z Klatov na Chlum se platilo 5,50 Kč.
Dne 4. července 1929 k večeru po velkém parnu přišla veliká bouře spojená s lijákem a větrnou smrští, která téměř v celých Čechách nadělala značné škody. A
24. července se opět přihnala veliká bouře
s průtrží mračen a kroupami o velikosti
holubího vejce, které způsobily značné
škody na obilí, bramborách a ovocných
stromech.
Dne 18.prosince ráno bylo celé okolí
vzrušeno zprávou o sebevraždě domkáře
Roberta Johna. Pocházel z vídeňského nalezince a mládí prožil vychováván v Němčicích. S holýma rukama začal s manželkou se sadařením a hokynařením a přičinlivostí a šetrností si dopomohl k menšímu
hospodářství. Byl dobrým člověkem a pečlivou hlavou rodiny. Počal ho ale znepokojovat jeho dávný neduh – nádor na tváři
a strach z operace ho dohnal ve 45 letech
k oběšení. Jako členu sboru mu hasiči
vzdali čest.
Dne 6. června 1930 se v hostinci u
Kováříků konala valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů. Velitelem byl zvolen Josef Kotěšovec č. 29, starostou František Engl č. 36, jednatelem Martin Fremund, pokladníkem Jan Kotěšovec č. 75,
vzdělavatelem řídící učitel František Vlk.
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11, 2 – 5 ha 50 závodů. Dále s výměrou
20 – 30 hektarů 1 a do 50 ha také jeden.
Obec ve vlastní režii obhospodařuje 16,82
ha drah a 22 ha lesa. Rovněž se sčítala
hospodářská zvířata i slepice, husy a kachny. Živnostenských závodů bylo 29, nejmladším bylo holičství Emana Komára ze
srpna minulého roku. Později 20. září se
rovněž v celé republice provádělo sčítání
ovocného stromoví, které v Němčicích provedl starosta. Dne 2. – 7. prosince bylo
rovněž sčítání lidu. Napočteno 336 lidí
v 74 domech.
Dne 14. prosince 1931 na vyzvání obce Petrovice obecní zastupitelstvo podpořilo záměr stavět silnici pro zmírnění nezaměstnanosti v obci panující. Jednalo se
o silnice z Petrovic do Němčic a do Nedanic.
V říjnu 1931 se l q pšenice prodával
za 150 Kč, žita 130 Kč, ovsa 95 Kč, ječmene 120 Kč, brambor 20 – 25 Kč, zelí
10 Kč a jetel 1 kg za 10 – 12 Kč. Za 1 kg
másla 20 Kč, vejce 50 hal, pár podsvinčat
za 200 Kč, kráva až 3 000 Kč, roční jalovice 750 Kč, tele odstavče 4,50 Kč za
1 kg, koza 100 Kč, kůzle 20 Kč. I když
rolníci prodávali dobytek lacino, cena masa neklesala. Telecí 1 kg za 10 Kč, hovězí
10 – 12 Kč, skopové 10 a vepřové za 10 –
12 Kč.
Dne 18. února 1932 byla svolána schůze divadelního spolku Budil, který již delší dobu neprojevoval žádnou činnost a je
zatížen dluhy. Bylo ale usneseno, že spo-

lek nebude rozpuštěn a je nutné zlepšit jeho činnost. Již 15.března sehráli v hostinci
J. Horáčka hru Její pastorkyňa od G. Preisové, která sice nepřinesla očekávaný zisk
(vydělalo se jen 1,80 Kč) ale byla tu naděje na zlepšení. Také 1. a 3. května sehráli
v Němčicích a 10. května v Předslavi ko-

medii Náš c.k. polní maršálek, tentokrát se
ziskem 212 Kč.
6. března 1931 se obecní zastupitelstvo
rozhodlo zakoupit pramen vody u Lázní
sv. Václava na pozemku Emanuela Rataje
z Plzně i s potřebnou plochou asi 5 arů na
stavbu obecního vodovodu.

V dubnu se také rozšířila autodoprava
z Němčic. Nájemce poštovní dopravy na
lince Klatovy – Němčice Eman Hromada
si pořídil autobus a od Stejspala převzal
linku do Klatov přes Újezd.

Kultura
Z činnosti kulturní komise

zkušenosti a domů odnesli vlastní výrobky.

V sobotu 5. dubna 2014 proběhla
v hostinci v Makově akce Velikonoční
tvoření. Všichni přítomní si užili své
vlastní tvoření pod vedením ochotných
lektorek. Popovídali jsme si, vyměnili

I v minulém období pokračovalo kvalitní cvičení pro ženy pod vedením p. M.
Blahoušové. O prázdninách cvičení přerušíme a začneme opět v září 2014.

Na neděli 27. července 2014 připravujeme na 16,00 hod. v měcholupské kapli
koncert. Podrobnosti včas zveřejníme.

Mý

Těšíme se i nadále na setkávání s Vámi.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Na den státního svátku, 8. května, uspořádal Sokol Předslav již počtvrté svůj jarní turistický pochod. Při konání těchto pochodů
vyberou jejich organizátoři jako cíl vždy nějakou lokalitu v okolí Předslavi a trasu pochodu pak směrují jako okružní od místní sokolovny
k tomuto vytčenému cíli, aby se nakonec došlo zpět k sokolovně. Délky tras v jednotlivých ročnících se pohybují zhruba kolem deseti
kilometrů. Pro letošní rok organizátoři vybrali za cíl pochodu „Zámkovskou horu“ u Bolešin, kterou místní obyvatelé znají spíš pod označením – „Vápeničky“. Jedná se totiž o bývalý malý vápencový lom na vyvýšeném pahorku a jde o poměrně významnou přírodní lokalitu
s velmi pestrou flórou a faunou, jinde se v okolí nevyskytující. I proto byla Zámkovská hora v roce 1999 zaregistrována jako významný
krajinný prvek Klatovska a je také pátou zastávkou Naučné stezky Okolím Bolešin, která byla otevřena v roce 2008. Jarní pochody
předslavských sokolů, i za tu nepříliš dlouhou dobu svého trvání, stačily už vstoupit do podvědomí širší veřejnosti a to jak lidí místních,
tak i těch, kteří na tuto akci přijíždějí z míst vzdálenějších. Účast je každým rokem větší a v letošním ročníku bylo oficiálně registrováno
102 účastníků, což je téměř dvojnásobek oproti ročníku prvnímu. Náročnost trasy byla jako vždy volena tak, aby pochod mohli absolvovat celé rodiny i s dětmi, stejně jako i starší spoluobčané. Pro všechny případy však bylo i tentokrát ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči zajištěno „záchranné“ vozidlo pro ty, kteří by snad své síly přeci jen poněkud přecenili. Po zdolání trasy se pak všichni
mohli občerstvit a odpočinout si v místní sokolovně. Jelikož počasí celé akci i tentokrát přálo, byly účastníci tohoto pochodu opět spokojeni a jistě se už těší na jeho příští ročník.
24. května v odpoledních hodinách se na fotbalovém hřišti v Měcholupech konala okrsková soutěž dobrovolných hasičů. Utkala se
zde v kategorii mužů družstva Makova, Měcholup, Němčic a Předslavi. Nejrychlejší celkový čas z požárního útoku mělo družstvo
Měcholup, na štafetě pak družstvo Předslavi. V součtu obou časů předstihlo SDH Předslav své rivaly z Měcholup o 1 sekundu. Kvůli
náhlé průtrži mračen muselo družstvo Makova svůj požární útok přerušit a při opakovaném pokusu je pak zradil stroj a tak útok nedo končili. Soutěž nedokončilo ani družstvo Němčic, které pro změnu nenastoupilo ke štafetě. Při vyhodnocování soutěže tak putovní pohár
zůstal prozatím v Předslavi a malé poháry byly předány jen za 1. a 2. místo. Družstva Předslavi a Měcholup pak postupovala do vyřazovacího kola okresní soutěže. Kromě mužů si soutěž vyzkoušela i obě družstva předslavských žen, aby využila příležitost k další přípravě
na vyřazovací soutěž klatovského okresu, která se uskutečnila 31. května v Rabí. Zde se v kategorii mladších žen z celkového počtu 15
soutěžních družstev umístily dívky z Předslavi na postupovém desátém místě a postoupilo i druhé družstvo v kategorii starších žen, které
skončilo na šestém místě z jedenácti. Vyřazovací kolo soutěže mužů proběhlo 7. června v Mochtíně. Ze sedmnácti soutěžících družstev
skončili předslavští hasiči jedenáctí a měcholupští obsadili místo šestnácté. Ani jedno z těchto našich družstev mužů tak do okresní soutěže nepostoupilo. Ta se konala 14. června v Dlouhé Vsi a z našeho okrsku do ní postoupila obě družstva předslavských žen. V kategorii
mladších obsadily dívky v souboji devíti soutěžních družstev šesté místo a v kategorii starších žen vybojovaly jejich starší kolegině pohár
za krásné třetí místo z osmi soutěžních družstev. Ale už předtím vším, 17. května, proběhl v Červeném Poříčí závěrečný sraz celoroční
hry Plamen, které se vždy účastní i kolektiv Mladých hasičů z Předslavi. Ten pak zde v silné konkurenci 40 družstev své kategorie
vybojoval krásné 9. místo. Upozorňujeme nyní naše čtenáře, že od začátku července až do konce prvního týdne v září probíhá nábor
nových členů do tohoto kolektivu Mladých hasičů. Rodiče mohou své děti ve věku od 6 do 15 let, zajímající se o tuto činnost, hlásit
panu Zdeňku Velíškovi buď osobně nebo telefonicky na číslo: 604 460 901, případně napsat na e-mail: ZdenekVelisek@seznam.cz.
1. červen je už od roku 1950 věnován dětem. V roce 1949 jej vyhlásila Mezinárodní demokratická federace žen jako „Den pro ochranu dětí“. Impulzem k jeho vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce
1944. Datum oslav bylo ustanoveno s ohledem na den konání první konference, jež se zabývala blahem dětí. Mnohé státy tento svátek
vzaly za svůj a postupně se ze „Dne pro ochranu dětí“ stal „Den dětí“ nebo jinak též „Mezinárodní den dětí“. U příležitosti tohoto svátku
jsou pak často připravovány různé společenské a sportovní akce pro děti. Nejinak tomu je i v rámci naší obce. V letošním roce byly
s ohledem na tento svátek přichystány pro děti akce hned dvě. Už v sobotu 31. května se uskutečnila ta první v Předslavi. Pořádal ji
místní Sokol ve spolupráci se Základní a Mateřskou školu Předslav a odehrávala se v sále předslavské sokolovny. Pro děti zde byly od
14.00 hodin připraveny různé zábavné soutěže, vystoupení dětského tanečního kroužku, který při ZŠMŠ Předslav vede BcA. Eliška
Lunáčková a nesměla chybět ani dětská diskotéka. Celou akci, na které se tu sešlo téměř čtyřicet dětí, moderovala Václava Kuběnová
a jak zúčastněným dětem tak i dospělým z jejich doprovodu se tento první úspěšný ročník líbil. Druhou akcí zaměřenou k tomuto mezinárodnímu svátku byl Dětský den, který na 7. června připravili členové SDH Makov spolu s Obcí Předslav v areálu letního kina v Makově. V 15.00 hodin zde zahájila své vystoupení kouzelnice Lucka, která do svého kouzlení zapojila děti i rodiče. Poté byla pro děti připra vena celá řada soutěží a her o ceny, po kterých následovalo opékání vuřtů. Celou akci zdařile moderoval Václav Vlasák. Dětský den byl
nakonec završen prvním promítáním letošní sezóny letního kina, a to filmem Letadla.
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Pozvánky:
TJ Měcholupy Vás v sobotu 19. července 2014
srdečně zve na

46. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VLASÁKA
Turnaj fotbalových mužstev proběhne na hřišti v Měcholupech.
Časový rozpis utkání:
12:00
12:50
13:40
14:30
15:20
16:10

TJ Měcholupy A
TJ Měcholupy B
TJ Sokol Mochtín
TJ Měcholupy B
TJ Měcholupy A
SK Bolešiny

– TJ Sokol Mochtín
– SK Bolešiny
– TJ Klášter
- TJ Keramika Chlumčany
– TJ Klášter
- TJ Keramika Chlumčany

17:15
18:05
18:55

ZÁPAS O 5. MÍSTO
ZÁPAS O 3. MÍSTO
ZÁPAS O 1. MÍSTO

Těšíme se na Vaši návštěvu.

SDH Makov + SDH Měcholupy
si Vás dovolují pozvat na soutěž postrků a traktorů

3. ročník
datum konání:
místo konání:
zápis závodních strojů:
start:

23.8.2014
Makov (u Letního kina)
www.sdh-makov.webnode.cz
nebo v den konání od 8 – 9 hodin

10:00

!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!

Pozvánka do kina
na měsíce červenec a srpen jsou pro Vás v letním
kině Makov prozatím připraveny následující filmy:
Pátek 4.7.2014 – Kovář z Podlesí
začátek ve 21:30
česká rodinná pohádka, ČR 2013
Sobota 12.7.2014 – Něžné vlny
začátek ve 21:30
nová česká komedie, ČR 2014
Sobota 26.7.2014 – Krásno
začátek ve 21:30
kriminální černá komedie, ČR 2014

Sobota 2.8.2014 – Kameňák 4
začátek ve 21:30
svérázná česká komedie, ČR 2013
Sobota 9.8.2014 – Babovřesky 2
začátek ve 21:30
další díl české komedie, ČR 2014

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 červenci 2014
Náklad 350 ks
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