Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 46.

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

roč. 2018

Vážení spoluobčané,
první letní den se překulil z letního počasí do chladného jara, ale meteorologové pro nás mají slibnou předpověď, tak začátek
prázdnin by nás měl vítat krásnými, letními, teplotami.
Spolky v obci a kulturní komise pro Vás připravily řadu akcí. Velmi úspěšná byla Noc kostelů letos prvně v kostele v Němčicích,
pořádaná Spolkem na záchranu němčických varhan. Se zahájením provozu letního kina a organizací Makovského divadelního léta,
nám opět pomáhal SDH Makov. Předslavští sokolové uspořádali další ročník pochodu kolem obce, tentokrát jsme putovali Po hřebenu
Plané hory i tato akce se zdařila. Zahrádkáři vyrazili do Průhonic a Velkých Popovic, tradiční zájezd pořádaný kulturní komisí obce na
téma Strašidelná Praha byl do posledního místa zaplněn dlouho před odjezdem. Další pozvánky najdete tradičně na konci Zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití letních měsíců, osvěžující odpočinek na zasloužené dovolené a dětem
slunečné prázdniny se vším co k nim patří.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
20. zasedání ZO Předslav konané dne 26.4.2018 v Němčicích:
Usnesení:
č. 303 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 19. zasedání ZO Předslav.
č. 304 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2017.
č. 305 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 578/1 o výměře cca 38 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 306 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku p.č. 19/18 o výměře cca 30 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 307 – ZO projednalo a s c h v a l u j e koupi pozemku p.č. 268/1 o výměře 131 m², v k.ú. Němčice u Klatov od paní L.K., za cenu
40,- Kč/ m². Náhrady spojené s nákupem uhradí kupující.
č. 308 – ZO projednalo žádost SDH Němčice o koupi budovy hostince v Němčicích a p o v ě ř u j e starostu obce ke zjištění stavu budovy a podmínek prodeje hostince. Zajištění návrhu možné rekonstrukce budovy školy v Němčicích, nutné úpravy pro využití
rekonstruovaných prostor s možností rozšíření o další místnosti.
č. 309 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předslav za
rok 2017 ve výši 107 898,54 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 97 898,54 Kč a do fondu odměn ve výši
10 000,- Kč.
č. 310 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předslav sestavenou k 31.12.2017.
č. 311 – ZO projednalo a r o z h o d l o na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: a) Oblastní charita Klatovy – Charitní
pečovatelská služba, IČ: 66388830, se sídlem Měchurova 317, 339 01 Klatovy ve výši 7 500,- Kč na pokrytí nákladů na
pohonné hmoty, čerpaných v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby, s vyúčtováním do 10.12.2018
za podmínek uvedených v žádosti Oblastní charity Klatovy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/138/18. Pro: 9,
Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; b) Město Klatovy, IČ: 70890366, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy ve výši 2 339,Kč na spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na návykových látkách. Žádost je vedena pod čj.
Předslav/324/18. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; c) Plzeňský kraj, IČ: 00255661, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň ve výši 49 764, Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2018. Žádost je vedena pod čj. Předslav/188/18. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; d) Tělovýchovná jednota Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem
Měcholupy17, 339 01 Klatovy ve výši 30 000,- Kč na spotřebu el. energie, vodného, pojištění, nákup dresů a míčů, na
organizování fotbal. soutěže a pohárového turnaje. Vyúčtování do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/340/18. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; e) Tělovýchovná jednota
Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem Měcholupy17, 339 01 Klatovy ve výši 70 000,- Kč na úhradu nákladů spojených
s údržbou a opravami tělovýchovného zařízení, hřiště a kabin. Na údržbu a opravu minihřiště s umělým trávníkem. Vyúčtování do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/339/18.
Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se hlasování: 1; f) TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy ve výši
20 000,- Kč na provoz a údržbu sokolovny, s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol
Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/276/18. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1; g) TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy ve výši 30 000,- Kč na opravu sokolovny – skladu za výčepem,
s vyúčtováním do10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j.
Předslav/275/18. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 2; h) Římskokatolická farnost Plánice, IČ: 63515555, se sídlem
Kostelní 109, 340 34 Plánice ve výši 173 000,- Kč na opravu věže kostela v Němčicích, s vyúčtováním do 10.12.2018 za
podmínek uvedených v žádosti Římskokatolické farnosti Plánice o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/341/18. Pro:
9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; i) Přátelé Třebíšova, z.s., IČ: 04635922, se sídlem Předslav 53, 339 01 Klatovy ve výši
460 000,- Kč na opravu části vodovodního rozvodu v obci Třebíšov – II. etapa. Poskytnutí dotace je podmíněno udržitelností
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projektu, spolek zajistí správu vodovodu po dobu deseti let, do fondu oprav budou pravidelně vybírány příspěvky na údržbu
minimálně 10 000,- Kč/rok. Spolek předloží po dobu udržitelnost projektu k 30.11. obci vedení účetnictví. V případě nedodržení podmínek poskytnutí dotace je spolek povinen vrátit poměrnou část dotace dle ustanovení smlouvy. Žádost je vedena
pod čj. Předslav/323/18. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1; j) SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem Předslav 119,
339 01 Klatovy ve výši 25 000,- Kč na přenosný počítač, reproduktory, projektor a promítací plátno, s vyúčtováním do
10.12.2018 za podmínek, uvedených v žádosti SDH Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/261/18. Pro: 9,
Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; k) SDH Makov, IČ: 65580435, se sídlem Makov 7, 339 01 Klatovy ve výši 5 000,- Kč na
pořádání akce „Oslava 80. výročí založení SDH Makov“, s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti
SDH Makov o poskytnutí dotace, vedené pod čj. Předslav/331/18. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; l) SDH Makov,
IČ: 65580435, se sídlem Makov 7, 339 01 Klatovy ve výši 2 000,- Kč na pořádání akce „Dětský Silvestr“, s vyúčtováním do
10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti SDH Makov o poskytnutí dotace, vedené pod čj. Předslav/330/18. Pro: 6,
Proti: 1, Zdržel se hlasování: 2; m) SDH Měcholupy, IČ: 65580443, se sídlem Měcholupy 21, 339 01 Klatovy ve výši
2 000,- Kč na pořádání akce „Měcholupská lávka“, s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti SDH
Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod čj. Předslav/322/18. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; n) SDH Měcholupy, IČ: 65580443, se sídlem Měcholupy 21, 339 01 Klatovy ve výši 8 000,- Kč na pořádání akce „Makovská traktoriáda“,
s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti SDH Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod čj.
Předslav/321/18. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1; o) Dechový orchestr Měcholupští seňoři, z.s., IČ: 05904285, se
sídlem Měcholupy 37, 339 01 Klatovy ve výši 2 000,- Kč na nákup a úpravu notového materiálu, propagaci, pronájem a
ozvučení zkušebny, s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti spolku o poskytnutí dotace, vedené pod
č.j. Předslav/332/18. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 3; p) Pěvecký a hudební soubor LADA, z.s., IČ: 20554321, se
sídlem Předslav 53, 339 01 Klatovy ve výši 5 000,- Kč na nákup a úpravu notového materiálu, kroniku sboru, sborovou
ladičku, propagaci, pronájem ozvučení a zkušebny, s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti spolku o
poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/333/18. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; q) Pěvecký a hudební soubor
LADA, z.s., IČ: 20554321, se sídlem Předslav 53, 339 01 Klatovy ve výši 5 000,- Kč pořádání akce „Přehlídka čtyř pěveckých
souborů Plzeňského kraje“, s vyúčtováním do 10.12.2018 za podmínek uvedených v žádosti spolku o poskytnutí dotace,
vedené pod č.j. Předslav/333/18. Pro: 3, Proti: 5, Zdržel se hlasování: 1.
č. 312 – ZO projednalo a s c h v a l u j e převedení finančních prostředků obce ze Spořícího účtu č. 270448067/0300 ve výši
1 003 536,55 Kč a z Účtu pro právnické osoby č. 251381434/0300 ve výši 34 478,40 Kč u Poštovní spořitelny na BÚ u
ČSOB – municipální konto č. 269450661/0300.
č. 313 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na rekonstrukci a rozšíření VO v Předslavi ve výši 400 000,- Kč.
č. 314 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na III. Etapu restaurování varhan v kapli sv. Apoleny v Měcholupech ve výši 181 000,- Kč.
č. 315 – ZO projednalo a r o z h o d l o a) nevyhlašovat konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Předslav; b) potvrdit ve funkci ředitele ZŠ
a MŠ paní Mgr. Alenu Kroupovou.
č. 316 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh zápisu do obecní kroniky za roky 1998, 1999 a 2000.
č. 317 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na nový informační systém „Mobilní rozhlas“.
č. 318 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 3/2018.
21. zasedání ZO Předslav konané dne 21.6.2018 v Makově:
Usnesení:
č. 319 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 20. zasedání ZO Předslav.
č. 320 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2017, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 221 – ZO projednalo a s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Předslav za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017.
č. 322 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2017, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 323 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 578/1 o výměře cca 38 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 324 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 19/18 o výměře cca 30 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 325 – ZO projednalo žádost SDH Němčice o koupi budovy hostince v Němčicích obcí a a) n e s c h v a l u j e koupi hostince z důvodu výše pořizovací ceny, vysokých nákladů na zabezpečení provozního stavu a údržby budovy, b) p o v ě ř u j e starostu
obce k zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy školy v Němčicích a zahrnutí I. etapy oprav do
plánu rozvoje obce na příští období.
č. 326 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce uzavřením smlouvy s dodavatelem dopravního automobilu pro JSDH Předslav
na základě výsledků výběrového řízení.
č. 327 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nákup hasičského vozidla DA AVIA pro JSDH Měcholupy a p o v ě ř u j e starostu obce
uzavřením smlouvy s obcí Ostrožská Nová Ves na nákup hasičského vozidla DA AVIA pro JSDH Měcholupy za cenu
50 000,- Kč.
č. 328 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví nový Řád veřejného pohřebiště
pro obec Předslav.
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č. 329 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e na základě žádosti poskytnutí dotace společnosti Linka bezpečí, z.s., IČ:61383198 se sídlem
Ústavní 95, 181 02 Praha ve výši 1 000,- Kč na zajištění provozu Linky bezpečí v roce 2018. Žádost je vedena pod čj. Předslav/424/18.
č. 330 – ZO projednalo a s t a n o v u j e počet zastupitelů ZO pro období 2018 - 2022 na 9 osob.
č. 331 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na akci „Rekonstrukce
úpravny vody Petrovičky“ ve výši 341 000,- Kč.
č. 332 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na dopravní automobil
pro JSDH Předslav ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11.6.2018, usnesením
č. 666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.
č. 333 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň 340,
nabídková cena bez DPH 1 675 374,71 Kč; 2. Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, nabídková cena bez DPH
1 790 620,97 Kč; 3. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, nabídková cena bez DPH 1 898 732,90 Kč; 4. JSF
Stavební s.r.o, Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko, nabídková cena bez DPH 2 194 811,13 Kč a p o v ě ř u j e starostu
obce k uzavření smlouvy o dílo s firmou EUROVIA Silba a.s. IČO: 64830551 na zakázku „Makov technická a dopravní
infrastruktura“, za cenu 1 675 374,71 Kč.
č. 334 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, nabídková cena bez DPH 2 399 948,38 Kč a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s. IČO:
45357307 na zakázku „Rekonstrukce MK Předslav, místní část Němčice“, za cenu 2 399 948,38 Kč.
č. 335 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 4/2018 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 5/2018.

Informace obecního úřadu
Služba mobilního rozhlasu
S firmou Neogenia jsme uzavřeli smlouvu na moderní službu
„Mobilní rozhlas“ a v tomto zpravodaji naleznete leták, kterým
se můžete zaregistrovat. Každý, kdo je zvyklý pracovat na počítači, se sám snadno přihlásí na stránkách Mobilního rozhlasu pro
obec Předslav.
Pokud nemáte možnost přihlásit se na internetu, je pro Vás zde
ve Zpravodaji připraven leták, který stačí jednoduše oboustranně
vyplnit a přinést na obecní úřad. Upozorňujeme, že každý musí vyplnit formulář osobně a vzhledem k tomu, že obsahuje osobní údaje, i správně doručit. Formulář je možné vyzvednout na naší Poště,
popřípadě na obecním úřadě a vyplnit ho s našimi pracovnicemi.
Po zavedení do systému Mobilní rozhlas, Vám budou informace
z obce přicházet do e-mailu, popřípadě na mobilní telefon.

Změna v odpadovém hospodářství na hřbitovech
U hřbitova v Předslavi, a na hřbitově v Němčicích se nově nachází černý plastový kontejner na hřbitovní odpad. Ten nahrazuje
staré kovové velkooběmové kontejnery, které už dosloužily. Byla
uzavřena dohoda s „Pošumavskou odpadovou s.r.o“, že bude tyto
nové kontejnery vyvážet každých 14 dní.

Nový Řád veřejného pohřebiště
Na základě novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
schválilo obecní zastupitelstvo nový Řád veřejného pohřebiště,

podle nějž se bude nyní řídit správa hřbitovů v Předslavi a v Němčicích. Tento Řád bude vyvěšen na vývěskách u obou hřbitovů a
v elektronické podobě bude k dispozici i na internetových stránkách obce Předslav.

Vodárna Petrovičky
Pro rekonstrukci vodárny v Petrovičkách jsme obdrželi další
dotaci ve výši 341 000,-Kč, celkem tedy 3 241 828,- Kč, stavba
je již dokončena a napojení vodovodu jede ve zkušebním provozu. Doufáme, že touto přestavbou se nám podaří zajistit bezproblémový provoz vodovodu na další leta.

Pozor na falešné zaměstnance ČEZu!
Společnost ČEZ upozorňuje občany, že v poslední době se
stále častěji vyskytují případy, kdy se někteří jedinci vydávají za
zaměstnance této společnosti a lstivým způsobem se pak snaží
získat vlastní prospěch. Společnost ČEZ proto důrazně upozorňuje, že její skuteční zaměstnanci nikdy nevybírají žádnou hotovost
a nechtějí při svých návštěvách od klientů ČEZu předkládat žádné doklady. Do objektů či na nemovitosti vstupují pouze k účelům
definovaným v energetickém zákoně, např. Z důvodu oprav a revize zařízení (elektroměry apod.), odečtu elektroměrů apod. Zaměstnanci společnosti ČEZ u sebe mají vždy služební průkaz
s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové
lince 800 850 860.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Blíží se prázdniny a my hodnotíme
uplynulý školní rok.
Splnili jsme obsah Školních vzdělávacích programů a uskutečnili jsme několik
zážitkových akcí. Dýňohrátky, adventní
dílny, výchovně vzdělávací divadelní představení s Divadélkem pro školy, keramické
dílny s paní PhDr. Barborou Křivohlavou,
školní výlety, vzdělávací pořady pro ZŠ
„Policejní pohádky“, „Jak se točí peníze“,
ekologicky zaměřené akce Planeta Země

3000 a Den Země, Evropský den parků,
Den stromů nebo Den květů, projekt Zdravé zoubky, praktickou dopravní výchovu,
koncerty v Měčíně a v Klatovech.
Krásné a teplé počasí umožňovalo dětem MŠ plně využívat školní zahradu
k různým hrám a pohybovým aktivitám.
Děti hojně využívaly průlezky, koloběžky
a odrážedla.
U zápisu do MŠ bylo přijato nově 10
dětí, do první třídy nastoupí v září 9 dětí.
Velkou radost máme z nově zakoupeného konvektomatu do školní jídelny.
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Můžeme tak obohatit jídelníček, využít
nové receptury, které nebylo možné z kapacitních a technologických důvodů zařadit. Vyměnili jsme světla v jedné třídě ZŠ,
byla opravena místnost, která slouží jako
archiv a sklad učebnic a učebních pomůcek.
Jménem všech zaměstnanců školy
děkuji za Vaši přízeň a důvěru, děkuji za
spolupráci. Přeji Vám krásné letní dny
plné radosti, klidu a pohody.
Alena Kroupová, ředitelka školy

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Hřiště na čas osiřela…
Další ročník fotbalové soutěže je už opět minulostí. V neděli
17. června se odehrály poslední zápasy její jarní části a pak už
zbývalo jenom bilancování. Měcholupskému áčku se jaro, krom
několika počátečních zápasů, docela vydařilo a tak si oproti průběžnému umístění, kterého dosáhli před zimní pauzou, polepšili
v tabulce hned o tři místa. S koncem soutěže tak obsadili sedmé
místo a tak v tabulce prakticky uzavírají její první polovinu, což je
celkem solidní výsledek.
V červenci bude letní fotbalová pauza přerušena konáním
tradičního, letos jubilejního už 50. ročníku memoriálu Jana Vlasáka a od půlky srpna pak na hráče opět čekají předehrávky dalšího ročníku soutěže. Takže fotbalové trávníky neosiří nadlouho.
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných v jarní části právě
ukončené soutěže, byly následující:
14. kolo Měcholupy – Bolešiny; hráno v sobotu 24.03.; výsledek
1 : 3 (0:2); branky: 82. Bálek Dušan – 28. Šindelář Radek, 45.
Šmolc Jiří, 58. Šindelář Radek; rozhodčí: Lojík Václav; ŽK: 2:1;
diváků: 105.
15. kolo Strážov – Měcholupy; hráno v neděli 01.04.; výsledek
6 : 0 (2:0); branky: 20. Strnad Tomáš, 37. Flodr Jiří, 68. Strnad
Tomáš, 70. Hosnedl Jiří, 78. Linkeš Tomáš, 88. Chaluš Michal;
rozhodčí: Hessová Tereza; ŽK: 1:1, ČK: 0:1 (21. Červený Ondřej); diváků: 70.
16. kolo Měcholupy – Janovice; hráno v neděli 08.04.; výsledek
1 : 2 (1:0); branky: 40. Bečka Stanislav – 58. Diviš Roland;
rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 4:2; diváků: 50.
17. kolo Měcholupy – Budětice; hráno v sobotu 14.04.; výsledek 4 : 2 (1:1) PK 2:4; branky: 14. Kaas Václav, 71. Bečka Stanislav, 85. Kanta Michal, 92. Havlíček Pavel – 29. Hlavin David, 50. Štěch Martin; rozhodčí: Bala Petr; ŽK: 2:1; diváků:
100.
18. kolo Dlouhá Ves – Měcholupy; hráno v sobotu 21.04.; výsledek 2 : 1 (0:0); branky: 52. Švec Pavel, 78. Blažek František
– 51. Čížek Václav; rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 0:4,
ČK: 0:1 (86. Madera Radovan); diváků: 100.
19. kolo Měcholupy – Malý Bor; hráno v neděli 29.04.; výsledek 4 : 2 (3:1); branky: 29. Duchek Jan, 40. Bálek Dušan, 43.
Bálek Dušan, 77. Bálek Dušan – 32. Šipla David, 71. Sládek
Dominik; rozhodčí: Brůha Radek; ŽK: 1:2; diváků: 80.

20. kolo Chudenice – Měcholupy; hráno v sobotu 05.05.; výsledek 0 : 2 (0:2); branky: 6. Červený Ondřej, 26. Bálek Dušan;
rozhodčí: Formánek Tomáš; ŽK: 1:3; diváků: 100.
21. kolo Měcholupy – Svéradice B; hráno v sobotu 12.05.; výsledek 5 : 0 (2:0); branky: 19. Bálek Dušan, 51. a 10. Bečka Stanislav, 80. Červený Ondřej, 81. Duchek Jan; ŽK: 0:4, ČK: 0:1
(85. Valach Jan); diváků: 60.
22. kolo Luby B – Měcholupy; hráno v sobotu 19.05.; výsledek
0 : 2 (0:1); branky: 38. Havlíček Pavel, 85. Bálek Dušan; rozhodčí: Vavroch Michael; ŽK: 3:4; diváků: 65.
23. kolo Měcholupy – Železná Ruda; hráno v neděli 27.05.; výsledek 12 : 1 (6:1); branky: 1., 34. a 58. Bálek Dušan, 16., 50. a
85. Čížek Václav, 19. Havlíček Pavel, 32. Bečka Stanislav, 39.
Červený Ondřej, 62.(PK) Kovařík Jiří, 71. Valečka Jan, 77. Duchek Jan – 6.(PK) Greiner David; rozhodčí: Vavroch Michael;
ŽK: 4:0; diváků: 65.
24. kolo Hartmanice – Měcholupy; hráno v sobotu 02.06.; výsledek 2 : 3 (0:2) PK 1:3; branky: 53.(PK) a 84. Šimek Michal –
20. Havlíček Pavel, 22. Bálek Dušan; rozhodčí: Lojík Václav;
ŽK: 3:2, ČK: 1:0 (27. Zetocha František); diváků: 85.
25. kolo Měcholupy – Měčín; hráno v sobotu 09.06.; výsledek
1 : 0 (0:0) PK 3:0; rozhodčí: Lojík Václav; ŽK: 2:1; diváků: 95.
26. kolo Sušice B – Měcholupy; hráno v sobotu 16.06.; výsledek
2 : 6 (0:2); branky: 49. Miroš Martin, 68. Skrbek Ondřej – 4.,
54., 78. a 85. Bálek Dušan, 8. Kaas Václav, 77. (PK) Duchek Jan;
rozhodčí: Lojík Václav; ŽK: 0:0; diváků: 55.
Závěrečná tabulka soutěže vypadá následovně:
Rk.

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

Tým

Měčín
Strážov
Bolešiny
Malý Bor
Janovice
Dlouhá Ves
Měcholupy
Chudenice
Sušice "B"
Luby "B"
Budětice
Železná Ruda
Svéradice "B"
Hartmanice

Záp. V3 VP2 R1

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

18
15
14
16
14
12
11
10
11
8
9
6
6
4

3
5
4
0
1
2
3
3
0
2
0
2
1
2

4
2
2
1
2
3
3
0
1
1
0
4
2
3

P0

Skóre

Body

1
4
6
9
9
9
9
13
14
15
17
14
17
17

87:26
87:39
82:53
73:61
75:53
60:55
72:47
63:73
64:62
43:63
50:66
34:78
51:98
40:107

64
57
52
49
46
43
42
36
34
29
27
26
22
19

Historie
Čísla popisná v Makově – 9.
Čp. 13 – lidové označení „u Poštů, u
Žižkovských“.
První zmínka o usedlosti na tomto místě je ze 14. století. Jde o zápis o odůmrti
z 16. února 1383, který byl napsán v královské kanceláři pod signaturou DZV 1–
243 č.567. Předmětem tohoto zápisu je
vedle ostatních nemovitostí makovského
statku i informace o třech selských dvorech, pozdějších č.p. 13, 15 a 16. Místa na
kterých selské dvory byly zřízeny s velkou
pravděpodobností určil majitel panského
dvora v Makově, s ohledem na ochranu
panského dvora. Jak jsem se už zmiňoval
v minulých článcích, makovský panský
dvůr byl zčásti chráněn na severu vysokou
kamennou zdí, na východě a jihu vodním
příkopem a na západní straně ztěžovala ve
snadném přístupu k panskému dvoru pře-

kážka v podobě tří selských dvorů a to
zejména při nenadálém nebezpečí.
V dávných dobách se ochraně lidských
sídel věnovalo velké úsilí. O prvním konkrétním držiteli usedlosti č.p. 13 pochází
informace až z doby těsně po třicetileté
válce (r. 1618 – r. 1648) v Berní rule.
Soupis pro Berní rulu proběhl u nás v Makově 3. března 1655.
Třicetiletá válka měla pro Čechy nedozírné politické, hospodářské a demografické důsledky. Některé historické prameny uvádějí, že z přibližně tří milionů lidí
žijících v Čechách na začátku této války
zbyl necelý milion lidí po jejím skončení.
Vzniklo mnoho opuštěných usedlostí i celých dědin. Ladem ležela asi ⅓ veškeré
půdy. Důsledkem toho došlo k masivní
migraci lidí v celé zemi, což lze srovnat
jen se stěhováním národů v naší zemi v 1.
tisíciletí.
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A když po skončení války zůstala také
v Makově č.p. 13 a č.p. 16 opuštěna, dosadil majitel panského dvora se vsí Sezema Sedlecký mezi léty 1651 – 54 nové
poddané na tyto usedlosti. Na č.p. 13 Šimona Petlana a na č.p. 16 Jiřího Petlana.
V té době vykonával Zikmund Petlan lokaje Sezimovi Sedleckému. Zda byl mezi
těmito Petlany nějaký vztah, uvedeno není. Zikmund Petlan roku 1651 měl 31 roků,
manželka Eva 23 let a jejich dcera Kateřina 15 let (nalezenec). Celá rodina Zikmunda Petlana bydlela ve Tvrzi.
Na č.p. 15 byl tehdy Martin Touš.
V Berní rule je uvedeno, že chalupník
Šimon Petlan obdělával 9 strychů polí, na
podzim oséval 3 strychy a z jara také 3
strychy, 3 strychy nechával ladem. Měl 2
potahy, povozničil, 2 krávy a 2 prasata. Za
feudalismu patřila veškerá půda vrchnosti
a dělila se na půdu rustikální, t.j. půdu

patřící vrchnosti, kterou měl v pronájmu
poddaný a na půdu dominikální, t.j. panskou půdu, kterou vrchnost obdělávala ve
vlastní režii za pomoci své čeledi a roboty
poddaných. Roku 1690 byl držitelem chalupy již syn Šimona, Tomáš Petlan, který
je uváděn také jako výsadní šenkýř v Makově (výsada = privilegium). Měl povoleno točit ve své chalupě pivo a pálenku
z měcholupského pivovaru. Krátce po roce 1700 se na chalupu č.p. 13 dostal Matouš Brůha. Ten přišel z Újezdce u Měcholup, kde se jeho otec po třicetileté
válce usadil. Kolem roku 1710 vrchnost
odejmula 5 strychů a 1 věrtel pozemků od
č.p. 13 pro plánovanou výstavbu nové hospody, která byla dokončena v roce 1716
na současném místě č.p. 7. Prvního šenkýře nové hospody, která byla celá ze dřeva, vykonával Vavřinec Hofman.
Matouš Brůha po odejmutí pozemků
vrchností získal před rokem 1713 č.p. 16
a č.p. 13 zpátky přenechal Tomáši Petlanovi, který je uváděn v roce 1713 jako
znovu držitel chalupy s 3 strychy a 3 věrteli polí, lukami na ½ vozu sena a ¼ vozu
otavy bez zahrádky.
Zanedlouho však dochází k další změně, neboť novým držitelem chalupy je
v roce 1716 již Adam Hladík. Tomu byla
chalupa zapsána 24. května 1723 do pozemkové knihy v odhadní ceně 15 kop
grošů míšeňských. V té době náležely
k chalupě 4 strychy a 3 věrtele polí, luka
na 1¼ vozu sena a zahrada se sadem o
velikosti 1 mírky, t.j. 1918 m2. Adam Hladík vedle roboty musel také příst. Od roku
1736 odvádí plat z odhadní ceny chalupy
již Jakub Novák, který se roku 1759 stal
držitelem usedlosti. 30. října 1776 se potvrzuje současnému majiteli Vavřinci Novákovi, že tato chalupa, která byla zapsána Adamu Hladíkovi, je zcela zaplacena.
Roku 1776 byl chalupník Vavřinec Novák
stár 41 let, jeho manželka Markéta 34 let a
měli děti: Annu 18 let, Františka 16 let,
který byl u ovčáka Masteka v Makově,
Vojtěcha 11 let, Jana 8 let, Matouše 7 let
a Petra 3 roky. Vavřinec Novák byl povi-

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V sobotu 28. dubna 2018 jsme uskutečnili vítání občánků v sále hostince v Makově. Bylo pozváno 16 dětí se svými rodiči z obvodu našich obcí. Slavnostního
vítání se zúčastnilo 15 dětí nejen s rodiči,
ale i se širšími rodinami. Po slavnostním
projevu pana starosty M. Kreuzera vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Předslav. Při
představování a přivítání jednotlivých dětí
si rodiče vyslechli zajímavosti o jméně
svého dítěte a převzali dárky (květina, fotoalbum, pamětní list). Přítomen byl i pan
fotograf Kubát z Přeštic a dle přání rodičů

nen odpracovat 1,5 dne roboty v týdnu po
celý rok a platil 3 zlaté a 46 krejcarů daní
ročně. Roku 1785 podle Josefovského katastru byly u chalupy 2 zahrádky: pod okny 20⅔ × 15⅓ sáhu a u stodoly 3 × 5 sáhů.
3. března 1792 Vavřinec Novák postoupil usedlost svému druhorozenému synovi Vojtěchovi, poněvadž starší syn, František, je na vojně a k hospodaření na
usedlosti již více šikovný nebude. 7. listopadu 1822 Vojtěch Novák předává pro
své stáří chalupu s dobytkem svému mladšímu bratrovi Janovi a jeho nastávající
manželce Rozárii, rozené Urbanové z Točníka, v ceně 345 zlatých vídeňské měny.
Rozárie Nováková zdědila chalupu č.p. 13
4. května 1839 po zemřelém manželovi
Janu Novákovi a 24. července 1839 se
vdova Rozárie provdala za Jana Pražáka.
V roce 1837 byla stavební parcela č.p. 13
60 sáhů2 t.j. 216 m2, viz Stabilní katastr.
Aby si čtenář mohl udělat představu o
tom, co bývalo předmětem pozůstalosti
dříve a nyní, uvádím věcnou část ze zápisu o pozůstalosti Jana Nováka: „Chalupa č.p. 13, 4 jitra a 825 2/6 □ polí, luka
1333 4/6 □, zahrádka 331 4/6 □, 1 kráva, 2
dvouletí voli, 2 ovce, 1 okovaný vůz, 1
pluh, 1 hák na orání, 1 brány dřevěné, 2
sekery na dřevo, 1 pila na dřevo, 1 motyka velká, 2 motyky na zelí, 1 měkký stůl
a 2 židle a lavice, dřevěné hodiny na zdi,
1 truhla na obilí a 1 skříň v celkové sumě
366 zlatých a 48 krejcarů zdědila vdova
Rozárie Nováková“.
30. července 1847 uzavřela Barbora,
nejstarší dcera po zemřelém Janu Novákovi svatební smlouvu s Josefem Voráčkem
z Velké Třebýciny, přičemž nevlastní otec
Jan Pražák jí postoupil usedlost č.p. 13
v ceně 520 zlatých 48 krejcarů konvenční
měny, kterou převzal 24. července 1839
po jejím zemřelém otci Janu Novákovi.
Roku 1884 bylo stavení č.p. 13 přepsáno na syna Josefa Voráčka a jeho manželku Marii, jako dědictví po rodičích,
Josefu a Barboře Voráčkových. V roce
1895 koupil stavení Václav Pražák s man-

želkou Kateřinou a ti ho pak, v roce 1897,
prodali Josefě Partinglové. Ta jej pak věnovala v roce 1900 svému synovi Janu
Partinglovi, který měl za ženu Marii, rozenou Kotábovou z Petrovic. Manželé
Partingnlovi koupili také v roce 1911 chalupu č.p. 6 bez polí, neboť tehdejší majitel
Václav Rous pole rozprodal v dražbě. Jan
Partingl pocházel z č.p. 3 v Makově a obdělával pozemky jenž patřily k č.p. 19
v Makově, které vlastnila jeho matka Josefa Partinglová. Ta byla dcerou Emanuela Partingla z č.p. 3 a matky Kateeřiny
Partinglové, rozené Balounové z č.p. 19.
Partingnlovi hospodařili na č.p. 6 až
do roku 1949, v měsíci lednu oba dva
zemřeli ve čtyřech dnech po sobě.
Jan a Marie Partinglovi prodali roku
1916 č.p. 13 Matějovi Žižkovskému, který
pocházel ze Kbela a jeho manželce Marii,
rozené Nováčkové z Měcholup. Matěj
Žižkovský stavení přestavěl v roce 1916 a
roku 1926 jej převzal nejstarší syn Bohumil Žižkovský, který si vzal Annu rozenou
Rozsypalovou z Petroviček. Anna ještě
před válkou roznášela poštu, pro kterou si
chodila na poštovní úřad do Předslavi,
který byl založen v roce 1891.
Ve válce a po ní Anna provozovala
v č.p. 13 „Dámské krejčovství“ a zaměstnávala několik žen nejen místních, ale i
z okolí. Bohumil Žižkovský se ženou bydleli v č.p. 13 do roku 1968, kdy se odstěhovali ke svému synovi do Ondřejova u
Prahy. B. Žižkovský byl tesařem, byl to
však ode dřeva všeumělec.
V roce 1973 koupili stavení manželé
Vlastimil a Anna Mašátovi z Měcholup.
Anna byla rozená Bouzková z Měcholup.
Vlastimil Mašát byl vášnivým nimrodem a
v okolí byl znám jako řezník, který prováděl lidem domácí zabíjačky.
V letech 1974 – 77 západní část chalupy na místě stáje Mašátovi přestavěli o
dvou podlažích. Nyní zde žije syn Vlastimil s manželkou Helenou, rodačkou z Prahy s dětmi.

fotografoval. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, zvláště makovským hasičům.
V sobotu 9. června 2018 jsme zorganizovali 6. zájezd obce Předslav, a to do
Prahy. Využili jsme služby agentury Strašidelná Praha, a vybrali jsme komentovanou prohlídku Vyšehradu. Paní průvodkyně zajímavě skloubila historii tohoto
památného místa s pověstmi a bájemi, které se k němu váží. Individuálně jsme si
prohlédli Slavín a využili místní občerstvení. Odpolední program pokračoval samostatnou prohlídkou Malé Strany. Někteří navštívili Petřín, jiní Kampu, Pražský hrad, Karlův most, atd. Pěkný dojem

z výletu pokazila až průtrž mračen těsně
před odjezdem. Jsem ráda, že byl o tento
výlet velký zájem a 60 spoluobčanů, včetně mnoha dětí, využilo toho, že Obec
Předslav uhradila náklady na dopravu autobusem. Za pomoc s organizací dopravy
děkuji paní D. Krásnické.
Na léto jsme připravovali koncert vážné hudby v měcholupské kapli, bohužel
jeden z hráčů z violoncellového tria utrpěl
úraz ruky, tak se tento koncert nemůže
uskutečnit. Pokud se nám podaří zajistit
jiné interprety, budete včas informováni.
Přeji vám pěkné a pohodové léto.
Anna Vlasáková
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pokračování
J. Š.

Různé
Informace z dění v obci:
V prostorách letního kina proběhl dne 23.6.2018 třetí ročník Makovského divadelního léta. Za chladného počasí měli návštěvníci možnost shlédnout tři divadelní představení, historickou hru Rozmarné cesty osudu v podání divadelní společnosti Kord
v srdci, lehce erotický příběh Dokonalá svatba, který nám sehrál divadelní spolek Kbel a v podání Divadla z Pošumaví jsme se
přenesli do našeho mládí a zavzpomínali na známý film Knoflíková válka, jehož adaptaci tento spolek předvedl. Všechna představení měla výbornou úroveň a všichni se dobře bavili. Mezi představeními vystoupil hudební soubor Ladovka. Občerstvení opět
pomohli zajisti makovští hasiči. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a realizaci akce podíleli.
12. května od 14:00 proběhla na měcholupském tréningovém fotbalovém hřišti letošní okrsková hasičská soutěž. Na ploše
tréningového hřiště, na jehož výstavbu přispěla obec Předslav nemalými prostředky právě proto, aby se zde mohla konat i hasičská
klání, byla tato soutěž uspořádána již podruhé. Letos se v ní mezi sebou utkali muži z Makova, Měcholup, Němčic a z Předslavi,
přičemž měcholupští se dostavili se dvěma, ostatní sbory pak s jedním soutěžním družstvem. Mimo soutěž si zde vyzkoušelo svoji
zručnost rovněž i družstvo žen a také kolektiv mladých hasičů z Předslavi. Putovní pohár za celkové vítězství v této soutěži se tentokrát přestěhoval z Měcholup do Předslavi a za vítězným předslavským družstvem se pak v celkovém pořadí umístily na 2. příčce
Měcholupy A, 3. byly Měcholupy B, 4. Makov a 5. Němčice. První tři družstva pak postoupila do obvodového vyřazovacího kola.
19. května proběhl v Nýrsku závěrečný sraz celoroční soutěže Mladých hasičů, ve které si předslavské děti oproti podzimnímu
čtrnáctému místu polepšily a celkově tak v tomto ročníku hry Plamen skončily na velmi dobrém osmém místě v rámci celého klatovského okresu. Družstvo žen pak doopravdy soutěžilo v následné soutěži žen, která se konala 2. června v Rabí. Zde pak ve II.
věkové kategorii předčily všechny své soupeřky a ze 14 soutěžících družstev obsadily 1. místo, čímž jednoznačně postoupily do
okresního kola. Následně 16. června proběhla v Mochtíně obvodová vyřazovací soutěž mužů a z našeho okrsku se na ni dostavilo
pouze družstvo z Předslavi. To se zde umístilo na 10. místě z 15 souděžících družstev a tak do dalších bojů již nepostoupilo. Do
okresní soutěže, konané 23. června v Rabí, se tedy z našeho okrsku probojovalo jen družstvo předslavských žen, kterým se zde ale
nepodařilo dosáhnout obdobného úspěchu jako ve vyřazovacím kole a ve své kategorii tentokrát skončily až deváté.
Tradiční akcí se již stalo Zahájení letní sezony v Letním kině v Makově, které letos proběhlo 2.června. Odpoledne se sešlo
více než padesát dětí s rodiči a přibližně čtyřicet rodáků z Petroviček, kteří využili naší akce pro setkání spojené s prohlídkou
kina. Večerní filmové představení přilákalo více než 160 návštěvníků, kteří zde shlédli novou pohádku režiséra Zdeňka Trošky
„Čertoviny“.

Oznámení:
V Přešticích se od září zahajuje kurz „V jednom kole II“. Maminky a tatínkové, neváhejte s přihlašováním do bezplatného
kurzu počítačů a měkkých dovedností! Kurz „V jednom kole II“ se od poloviny září 2018 otevírá všem rodičům z Přeštic a
okolí, kteří řeší návrat do práce nebo hledají lepší zaměstnání. Během výuky je zajištěno hlídání dětí zdarma. Organizátoři pro
vás nachystali zajímavý program simulující založení virtuální firmy. Vyzkoušíte si práci nanečisto s kancelářskými programy.
Zažijete lekce se specialisty z personálních agentur. Kurz bude zaměřen i na životopis a připraví vás na pracovní pohovor. Užijete
si víkendové workshopy o komunikacích, spolupráci s psychologem a mnoho dalších zajímavých aktivit. Unikátní program kurzu
vám pomůže najít cestu k seberealizaci a podpoří sebevědomí, které se hodí nejen v pracovním, ale i osobním životě. Proto je kurz
v projektu V jednom kole II vhodný pro všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě. Všechny zájemce o účast
v kurzu zvou jeho pořadatelé na informační schůzku v úterý 21. 8. 2018 v 10 hodin v KKC Přeštice v Přešticích. Představí
vám podrobně kompletní program kurzu a seznámíte se s organizátory. Pokud nemáte v daný čas možné hlídání, vezměte svoje
děti s sebou. Pokud se rozhodnete na schůzku přijít, je lepší si své místo rezervovat na www.attavena.cz nebo kontaktovat koordinátorku, která vám ráda odpoví na veškeré dotazy ohledně kurzu.
Kontakt: Zuzana Heferová, koordinátorka kurzu, tel.: 608 891 177, e-mail: zuzana.heferova@attavena.cz, www.attavena.cz

Pozvánky:

Vážení přátelé

TJ Měcholupy

srdečně jste zváni
do kostela
sv. Jakuba Většího
v Předslavi,
kde bude v neděli,
22.7.2018
od 16:00 hod. sloužena

Vás srdečně zve dne 21.7.2018
od 12:00 na

50. ročník

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

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

TJ Sokol Předslav

Měcholupská lávka

zve všechny příznivce dobré zábavy
z řad dětí i dospělých na letošní

Soutěž, která proběhne
v sobotu 11. srpna 2018
na koupališti v Měcholupech,
bude letos spojena s oslavou

Sportovní odpoledne

95. let trvání místního sboru.

které se uskuteční v sobotu, 28.7.2018
od 14:00 na hřišti u místní sokolovny.

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

občerstvení bude zajištěno.

občerstvení zajištěno!

SDH Němčice

SDH Makov + SDH Měcholupy

pořádá v sobotu dne 11.8.2018 od 9:00
na hřišti v Němčicích

si Vás dovolují pozvat na 6. ročník soutěže

Makovská
Traktoriáda

Nohejbalový turnaj
který je již tradiční místní pouťovou záležitostí.

Akce se koná 25.8.2018
v Makově u letního kina,
stroje budou odstartovány v 10:00

Občerstvení je zajištěno.

Občerstvení je zajištěno.
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Pozvánka do letního kina
Na měsíc červenec jsou pro Vás v letním
amfiteátru Makov připraveny následující filmy:

čtvrtek

TVÁŘ VODY

5.7.2018

Žánr: fantasy / drama
Režie: Guillermo del Toro

začátek 21:30 hod.
Úprava: český dabing
Výroba: USA / Kanada

2018

Přístupný od 15 let.

sobota
14.7.2018

Vstupné: 80 Kč

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Žánr: milostné drama
Režie: Milan Cieslar

začátek 21:30 hod.
Úprava: český film

Výroba: ČR

2018

Přístupný od 12 let.

sobota
21.7.2018

začátek 21:30 hod.

Žánr: animovaná komedie

Úprava: český dabing
Výroba: USA

2017

Přístupný.

sobota
28.7.2018

108 min.
Vstupné: 80 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Žánr: romantická komedie
Režie: Tomáš Svoboda

92 min.
Vstupné: 80 Kč

FERDINAND
Režie: Carlos Saldanha

123 min.

začátek 21:30 hod.

Úprava: český film
Výroba: ČR

Přístupný od 12 let.

2017

89 min.
Vstupné: 80 Kč

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Bc. Kreuzer M., Šindelář P., Mgr. Kroupová A., Šůs J., ing. Zíka V.
Adresa redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
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-8-

