Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 48.

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

roč. 2018

Vážení spoluobčané,
už, už to vypadalo, že paní Zima zaťukala a zpříjemní nám adventní čas. Na rybníku se již udělal pěkný ledový škraloup a vypadalo to, že se příroda ukládá k zimnímu spánku. To bylo ale překvapení, když už jsme ráno zase nemuseli škrábat přední skla aut a na
boty se lepí bláto. I přes nezimní počasí, blíží se čas vánoční, a tak bych Vás chtěl pozvat na akce, které jsme pro Vás připravili.
V kapli sv. Apoleny, byla dokončena poslední etapa opravy varhan za pomoci dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje,
výsledek našeho bezmála šestiletého snažení si můžete přijít poslechnout 15.12.2018 na koncert, kde varhany zazní od první světové
války nejspíš poprvé, možná to je i déle. V kostele v Němčicích proběhne 24.12.2018 půlnoční bohoslužba, v Předslavi 26.12.2018
Vánoční mše. TJ Sokol Předslav uspořádá 5.1.2019 tradiční turnaj ve stolním tenise, kde si můžeme protáhnout tělo po svátečním
lenošení. V tomto termínu proběhne i charitativní akce Tříkrálová sbírka na podporu potřebných v našem okolí.
Nejdůležitější je, nesedět jen doma, přijďte na některou z chystaných akcí, možná paní Zima pomůže a sejdeme se na rybníku nebo
na běžkách okolo vsi.
Chtěl bych Vám popřál krásné, klidné prožití Vánočních svátků, zdraví a štěstí v novém roce a veselou mysl.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
Ustavující zasedání OZ konané dne 1.11.2018 v Makově:
Usnesení:
I.

ZO Předslav volí mandátní komisi pro ověření platnosti voleb ve složení p. Luboš Rašpl, p. Jan Rada, p. Petr Novák.

II.

ZO Předslav na návrh mandátní komise ověřuje platnost voleb všech členů ZO Předslav.

III.

ZO Předslav schvaluje program ustavujícího zasedání.

IV.

ZO Předslav schválilo zvolení jednoho místostarosty.

V.

ZO Předslav určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

VI.

ZO Předslav schvaluje způsob volby starosty a místostarosty „veřejné hlasování“.

VII.

ZO Předslav volí starostou obce pana Bc. Miloslava Kreuzera.

VIII.

ZO Předslav volí místostarostou obce pana Ing. Václava Zíku.

IX.

ZO Předslav zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

X.

ZO Předslav volí předsedou finančního výboru pana Ing. Luboše Šilhavého.

XI.

ZO Předslav volí předsedou kontrolního výboru pana Luboše Rašpla.

XII.

ZO Předslav volí členy finančního výboru: paní Mgr. Martinu Zíkovou, pana Bc. Jiřího Kolomazníka.

XIII.

ZO Předslav volí členy kontrolního výboru: pana Jana Radu, pana Petra Nováka.

XIV.

ZO Předslav zřizuje kulturní komisi.

XV.

ZO Předslav volí předsedou kulturní komise, paní Annu Vlasákovou a členy kulturní komise paní Janu Šindelářovou, paní
Mgr. Martinu Zíkovou a paní Mgr. Marii Blahoušovou.

XVI.

ZO Předslav schvaluje dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.: měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Předslav ve
výši 15 000,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu finančního výboru 1 000,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu kontrolního
výboru 1 000,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu kulturní komise 1 000,- Kč; pro člena zastupitelstva měsíční odměnu ve
výši 700,- Kč. Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva bude vyplácena s účinností od konání ustavujícího
zasedání ZO Předslav, tj. Od 1.11.2018.

XVII.

ZO Předslav schvaluje počet pracovníků Obecního úřadu Předslav – 3 pracovnice na plný úvazek, 1 pracovník na 0,5 úvazku.

XVIII. ZO Předslav schvaluje jednací řád ZO Předslav.
1. zasedání ZO Předslav konané dne 6.12.2018 v Předslavi:
Usnesení:
č. 1 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 22. zasedání ZO Předslav.
č. 2 – ZO projednalo a schvaluje rozpočet Obce Předslav na rok 2019 v závazných ukazatelích takto: daňové příjmy – 10 342 000,00
Kč; přijaté transfery – 440 500,00 Kč; nedaňové příjmy – 1 879 662,00 Kč; kapitálové příjmy – 10 000,00 Kč; příjmy celkem
– 12 672 162,00 Kč; běžné výdaje – 10 754 000,00 Kč; běžné výdaje - fondy – 250 000,00 Kč; kapitálové výdaje –
9 330 000,00 Kč; výdaje celkem – 20 334 000,00 Kč.
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č. 3 – ZO projednalo a schvaluje rozpočtový výhled na období 2019 – 2021.
č. 4 – ZO projednalo a schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 215/1 o výměře 2 630 m2, v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku Obce
Předslav.
č. 5 – ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout letní parket Na Lískách v Makově na sezonu 2019, Maximální počet akcí – taneční zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 6 – ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 13/3 o výměře cca 10 m², v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku
Obce Předslav.
č. 7 – ZO projednalo a schvaluje směnu části pozemku p.č. 919 o výměře 1 143 m² a pozemek, p.č. 43/4 o výměře 19 m² v k.ú. Třebíšov, v majetku Klatovského rybářství – správa a.s., K letišti 442, 339 01 Klatovy, za pozemek p. č. 913 výměře 1 162 m²
v k.ú. Třebíšov, v majetku Obce Předslav. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 8 – ZO projednalo a schvaluje směnu pozemku p.č. 231/1 o výměře 1 869 m², část pozemku p.č. 36/7 o výměře cca 25 m² a část
pozemku p.č. 37/2 o výměře cca 37 m² v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61,
Skvrňany, 301 00 Plzeň, za část pozemku p. č. 221/14 výměře cca 600 m² a část pozemku p.č. 304 cca 188 m² v k.ú. Makov u
Předslavi, v majetku Obce Předslav. Náklady spojené se směnou hradí RENTAL DEALING s.r.o.
č. 9 – ZO projednalo a schvaluje směnu pozemku p.č. 288/20 o výměře 229 m² a část pozemku p.č. 37/1 o výměře cca 819 m² v k.ú.
Makov u Předslavi, v majetku Měcholupské zemědělské a.s., Předslav 101, 339 01 Klatovy, za pozemek p.č.106/1 o výměře
544 m² a pozemek p.č.93/31 o výměře 859 m² v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku Obce Předslav. Náklady spojené se směnou
hradí obec Předslav.
č. 10 – ZO projednalo a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 604/1 o výměře cca 250 m², v k.ú. Třebíšov za cenu 100,-- Kč /rok.
č. 11 – ZO projednalo a schvaluje HIK ve složení předseda: Ing. Václav Zíka, člen: Petr Novák, Ing. Luboš Šilhavý a likvidační komisi ve složení předseda: Bc. Miloslav Kreuzer, člen: Ing. Václav Zíka, Luboš Rašpl.
č. 12 – ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad.
č. 13 – ZO projednalo a schvaluje p. Mgr. Martinu Zíkovou a p. Bc. Miloslava Kreuzera jako členy Školské rady ZŠMŠ Předslav za
zřizovatele.
č. 14 – ZO projednalo a schvaluje převod peněz u ČSOB z municipální konta obce na termínovaný vklad, hodnota vkladu 3 000 000,Kč, doba vkladu 3 měsíce, úroková sazba dle nabídky ČSOB 0,75 % p.a.
č. 15 – ZO projednalo a schvaluje odstoupení od smlouvy o dodávce služeb při obsluze a opravách obecního vodovodu Předslav –
Měcholupy.
č. 16 – ZO projednalo a schvaluje rozšíření počtu pracovníků Obecního úřadu Předslav na 3 pracovnice na plný úvazek, 2 pracovníky
na 0,5 úvazku.
č. 17 – ZO projednalo a schvaluje na základě novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a na žádost obce Ostřetice a obce Mlýnské Struhadlo, Smlouvu o provozování veřejného pohřebiště pro obě obce.
č. 18 – ZO projednalo a neschvaluje návrh smlouvy na podporu celoročního provozu prodejny v obci, zaslané Západočeským konzumním družstvem Sušice, IČ: 000 31 968 se sídlem nám. Svobody 135, 342 01 Sušice. Smlouva odporuje pravidlům pro
poskytování finančních prostředků schválených ZO.
č. 19 – ZO projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení: 1. - AUTO KALNÝ s.r.o., Čímice 77, 342 01 Sušice – nabídková
cena bez DPH 805 000,00 Kč; 2. - AUTO HELUS s.r.o., Luční 168/32, 301 00 Plzeň – nabídková cena bez DPH
829 460,00 Kč. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmou AUTO KALNÝ s.r.o. IČO: 26320100 na
zakázku „Předslav – Dopravní automobil“, za cenu 805 000,00 Kč bez DPH.
č. 20 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k vypracování Plánu rozvoje obce Předslav 2019 – 2022, a to do únorového zasedá ní ZO.
č. 21 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k předložení revize na komplexní pojištění Obce Předslav a návrhu na jeho optimalizaci, do červnového zasedání ZO.
č. 22 – ZO projednalo a schvaluje cenu prodávaných zbytkových pozemků v intravilánu obce na další období ve výši 40,00 Kč/m² pro
všechny obce.
č. 23 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k jednání s firmou Měcholupská zemědělská a.s. o provozování vodovodu Předslav –
Měcholupy a úpravě provozní a majetkové evidence.
č. 24 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k jednáním o stavební dokumentaci (projektová dokumentace, stavební povolení – veřejnoprávní smlouva) na novou budovu obecního úřadu, provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a podání žádosti o
dotace na provedení stavby.
č. 25 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce jednáním ohledně možnosti dalšího pronájmu v části dosud pronajatých prostor
v domě Předslav č.p. 53.
č. 26 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce zjištěním zájmu občanů o vytvoření návrhů obecních symbolů a cenové nabídky na
jejich vytvoření.
č. 27 – ZO projednalo a bere na vědomí rozpočtové změny č. 9,10,11/2018 a schvaluje rozpočtové změny č. 12/2018.
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Informace obecního úřadu
Otvírací doba pokladny OÚ a provozovny Pošta Partner koncem roku 2018
Pokladna OÚ bude ve dnech od 24.12.2018 až do konce roku uzavřena a tak nebudou přijímány žádné platby!
V období od 17.12. do 21.12.2018 bude provozovna Pošty Partner v Předslavi otevřena vždy jen odpoledne a to od 12.00 hod. do
16.00 hod. Dne 31.12.2018 pak bude tato provozovna otevřena jen dopoledne od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Obecně závazná vyhláška obce Předslav č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad
Z důvodu změny cen svozu komunálního odpadu svozovou firmou, vydala obec Předslav novou Obecně závaznou vyhlášku obce
Předslav č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad. Celé znění vyhlášky bylo vyvěšeno na Úřední desce v Předslavi a na elektronické
Úřední desce, která je na internetových stránkách obce.
Kdo si nestihl ve vyhlášených termínech zakoupit poukázky na svoz domovního odpadu pro rok 2019 ve svých obcích, může tak
učinit ještě ve středu 19.12.2018 v době od 7.15 do 17.00 v kanceláři obecního úřadu. Tam si pak může tyto poukázky koupit ve stejnou dobu i každou středu po Novém roce, to už ale s tím ryzikem, že mu do doby vylepení příslušné nové poukázky nebude komunální
odpad vyvážen.

Mobilní rozhlas v obci Předslav
V předchozích třech číslech Obecního zpravodaje jsme se zabývali otázkou zavedení Mobilního rozhlasu do naší obce. Nejprve
proběhla dotazníková anketa mezi občany, zda by měli o tuto novou službu zájem a na základě výrazně kladného ohlasu pak Za stupitelstvo obce na svém 20. zasedání odsouhlasilo tuto aplikaci zakoupit a provozovat. Přesto, že od chvíle uzavření smlouvy se
společností Neogenia a fyzického zřízení této služby uběhlo již půl roku a že v předchozích dvou číslech Obecního zpravodaje byly
uveřejněny výzvy občanům, aby se do této služby registrovali, tak do dnešního dne existuje pouze 66 registrací, z toho 49 zaregistrovaných uvedlo i svoji emailovou adresu a 14 zaregistrovaných si do svých „chytrých telefonů“ stáhlo aplikaci Mobilního rozhlasu.
Na to, aby mohla tato služba plnohodnotně fungovat, je do ní zaregistrováno stále ještě příliš málo zdejších občanů, zhruba pouhých
10%! Přesto ale i s tímto malým vzorkem zapojených obyvatel již provádíme jakýsi zkušební provoz, testujeme dostupné možnosti a
řešíme optimální způsoby jejich využití. Je ale zapotřebí provádět soustavnou osvětu, aby počet zaregistrovaných občanů vzrostl na
hodnotu smysluplnou pro běžný provoz.
Princip je v zásadě takový, že obec může k informování svých občanů využívat čtyř možných kanálů a to: prostřednictvím
aplikace, kterou si občan nainstaluje do svého „chytrého telefonu“, zasláním zprávy na uvedenou emailovou adresu, zasláním zprávy
SMS a zasláním hlasové zprávy. Z těchto čtyř uvedených kanálů jsou pak za jednotlivé zprávy zasílané formou SMS nebo jako hlasové
zprávy, účtovány obci poplatky za každého příjemce každé doručené zprávy, ale informace zasílané do aplikací v telefonech nebo prostřednictvím elektronické pošty (emailů) jsou pak bez poplatků. Obec Předslav bude proto v maximální možné míře využívat právě
ony dva nezpoplatněné kanály, tedy email a aplikace. Pouze tam, kde jich nebude možno využít nebo hromadně pak v případě nějakých naléhavých nebo přímo krizových sdělení, budou použity kanály SMS a hlasové zprávy.
Pro ty, kteří ještě nejsou do systému Mobilního rozhlasu zaregistrovaní existují v podstatě tři možnosti, jak registraci provést. Buď
se mohou zaregistrovat prostřednictvím internetu sami a příslušný odkaz na místo registrace i stručný návod jak tuto registraci provést
naleznou na internetové stránce naší obce (http://predslav.cz/aktuality_mobilni_rozhlas.html). Nebo si z té samé stránky stáhnou jen
formulář, který vytisknou, vyplní a zanesou na obecní úřad. Anebo pro někoho může být nejjednodušším způsobem prostě si jen zajít
na obecní úřad a zaregistrovat se rovnou tam.
Doufáme, že se počet našich zaregistrovaných občanů bude postupně rozrůstat a že se pak informování veřejnosti prostřednictvím
Mobilního rozhlasu zaběhne k plné spokojenosti jak vedení obce, tak především jejích obyvatel.

Anketa
Na konci Obecního Zpravodaje naleznete Anketu o zhotovení návrhů obecních symbolů. Několik let jsme vzdorovali tlaku různých
firem na vytvoření obecních symbolů, a to znaku obce a návrhu vlajky obce. V této anketě nás zajímá Váš názor, zda by obec Předslav
měla mít zpracovaný a schválený návrh obecních symbolů (tyto návrhy schvaluje odborná komise poslanecké sněmovny). Na základě
ankety Zastupitelstvo obce rozhodne, zda toto zpracování má nechat udělat. Po rozhodnutí zastupitelstva by došlo k vytvoření několika návrhů na tyto symboly, které byste opět mohli posoudit a vyjádřit se, který se Vám nejvíce líbí.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Od začátku školního roku uběhly necelé čtyři měsíce a již teď musíme pochválit naše děti v mateřské škole i školáky.
Všechny děti mateřské školy zvládly
adaptaci na školní prostředí, v kolektivu
se chovají ohleduplně a zdvořile. Děti mají rády prožitkové učení, prvky dramatické
výchovy. Děkujeme rodičům za důvěru a
spolupráci a za sponzorské dary. Pod vánočním stromečkem se děti budou radovat
z nových hraček. Vybavení školky hračkami, úprava vnitřního prostředí či vybavení
zahrady je samozřejmě průběžně obnovováno. Nicméně se nemůžeme srovnávat

s okolními školkami, kde se již mnoho let
platí školné. Máme však vstřícného zřizovatele, který je ochoten do školy investovat a společným úsilím se daří zajistit vše
dle našich představ. O vánoční besídce se
mohly děti svým rodičům se vším pochlubit. V adventní dílničce si spolu s rodiči
vyrobily svíčku.
Žáci základní školy mají za sebou několik zážitkových akcí, jako například drakiádu, dýňohrátky nebo cvičení v přírodě,
ale i náročnější akce jako jsou plavecký
výcvik, divadelní představení s anglickočeskou pohádkou, ekologickou přednášku
od ZSŽ DESOP Plzeň. Vše zvládli se ctí.
Nejnáročnější a nejobávanější bylo bezesporu celoplošné testování ČŠI. Naší ško-3-

le bylo určeno testování žáků 4. ročníku
z anglického jazyka. I za to musíme žáky
pochválit.
Trvale se věnujeme prevenci rizikového chování ve vztazích mezi žáky. V letošním roce jsme ve spolupráci s PPP
Klatovy uskutečnili preventivní program
„Třída plná pohody“. Máme radost, že naši žáci jsou schopni spolupracovat a pomáhat si. Na této skutečnosti budeme dále
budovat pozitivní vztahy, vzájemné respektování, přátelskou atmosféru.
Všem dětem, žákům i dospělým přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok,
hodně pohody, zdraví a pracovních úspěchů.
Mgr. Alena Kroupová

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Skvělý výsledek podzimní části…
Aktuální fotbalové soutěže už po své první půlce odpočívají,
ale tentokrát mají fotbalisté měcholupského áčka tento odpočinek
více než zasloužený. Jsou tomu teprve čtyři roky, kdy počátkem
léta 2014 postoupili z nižší soutěže do okresního přeboru a když
pak v něm nastala pauza po jeho podzimní části, přezimovali tehdy ve výsledkové tabulce na třetím místě od konce. Nyní po těch
čtyřech letech se situace výrazně změnila, mužstvo se od té doby
v „okrese“ velmi dobře adaptovalo a dnes můžeme konstatovat to,
co by se před oněmi čtyřmi roky zdálo jen těžko představitelné.
Měcholupský tým po letošní prvé půlce soutěže celou tabulku vede. Samozřejmě, do toho úplného konce zbývá odehrát 13 zápasů
a mnohé se ještě může změnit, ale pokud budou naši fotbalisté i
pak podávat stejně dobré výkony jako napodzim, tak si koledují
o celkově velmi dobré umístění. Chce to jen neusnout na vavřínech.
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:
6. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 30.09.; výsledek 2 : 3 (1:2); branky: 33. Šipla Miroslav, 61. Chodl František
– 11. Čížek Václav, 31. Bečka Stanislav, 90. Bálek Dušan; rozhodčí: Říha Zdeněk; ŽK: 4:3, ČK: 0:1 (90. Bečka Stanislav-2Ž);
diváků: 110.
7. kolo Měcholupy – Strážov; hráno v neděli 07.10.; výsledek
0 : 0 (0:0) PK 5:4; rozhodčí: Bína Roman; ŽK: 5:3; diváků: 148.
8. kolo Sušice B – Měcholupy; hráno v sobotu 13.10.; výsledek
2 : 3 (1:2); branky: 45. Skrbek Ondřej, 66. Dryk Jakub – 11.
Duchek Jan, 13. Bečka Stanislav, 64. Bálek Dušan; rozhodčí:
Lojík Václav; ŽK: 2:2; diváků: 45.
9. kolo Měcholupy – Luby B; hráno v sobotu 20.10.; výsledek
4 : 2 (1:1); branky: 4. a 72. Bálek Dušan, 61. Duchek Jan, 88.
Bárta Zdeněk – 16.(PK) Pivoňka Marek, 55. Šťastný Jakub; rozhodčí: Javorský Josef; ŽK: 1:4, ČK: 0:2 (65. Pivoňka Marek-2Ž,
70. Sysel Petr-2Ž); diváků: 30.

10. kolo Železná Ruda – Měcholupy; hráno v sobotu 27.10.; výsledek 1 : 3 (0:2); branky: 60. Němec Stanislav – 12., 38. a 68.
Bálek Dušan; rozhodčí: Bala Petr; ŽK: 2:0; diváků: 30.
11. kolo Měcholupy – Nezamyslice; hráno v sobotu 03.11.; výsledek 7 : 1 (4:0); branky: 8. Novák David, 14. Bálek Dušan, 39.
(PK) a 40. Duchek Jan, 54. a 80. Bečka Stanislav, 72. Havlíček
Pavel – 76. Bartoš Jonáš; rozhodčí: Lisý Jiří; bez karet; diváků:
60.
V polovině soutěže vypadá výsledková tabulka následovně:
Rk.

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

Tým

Měcholupy
Bolešiny
Strážov
Hradešice
Janovice
Budětice
Malý Bor
Nezamyslice
Mochtín "B"
Dlouhá Ves
Chudenice
Luby "B"
Sušice "B"
Železná Ruda

Záp. V3 VP2 R1

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
8
8
7
6
4
5
4
3
4
1
1

1
1
0
0
0
0
1
2
1
2
1
0
2
0

0
1
1
0
0
2
2
1
0
0
2
1
1
0

P0

Skóre

Body

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

49:18
42:19
38:17
37:28
39:33
33:28
35:28
41:38
28:34
31:31
27:35
22:31
18:43
12:69

35
30
28
24
24
23
22
17
17
16
13
13
8
3

Zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
sobota 23.03. – 15:00
14. kolo Měcholupy – Bolešiny
sobota 30.03. – 16:00
15. kolo Hradešice – Měcholupy
sobota 06.04. – 16:30
16. kolo Měcholupy – Janovice
sobota 13.04. – 16:30
17. kolo Měcholupy – Mochtín B
sobota 20.04. – 17:00
18. kolo Dlouhá Ves – Měcholupy
sobota 27.04. – 17:00
19. kolo Měcholupy – Malý Bor
sobota 04.05. – 17:00
20. kolo Strážov – Měcholupy
sobota 11.05. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Sušice B
sobota 18.05. – 17:00
22. kolo Luby B – Měcholupy
23. kolo Měcholupy – Železná Ruda sobota 25.05. – 17:00
sobota 01.06. – 17:00
24. kolo Nezamyslice – Měcholupy
sobota 08.06. – 17:00
25. kolo Měcholupy – Budětice
sobota 15.06. – 17:00
26. kolo Chudenice – Měcholupy

Historie
Čísla popisná v Makově – 11.
Čp. 15 – grunt Toušů. Tento selský
dvůr je jedním ze tří poddanských dvorů
připomínaných již v roce 1379 v berním
rejstříku Plzeňského kraje. Avšak jméno
držitele z této doby známo není, neboť jména v tomto rejstříku uvedena nejsou. První
známé jméno držitele je až v roce 1651
v „seznamu poddaných podle víry“. Seznam vyhotovil sám majitel panství Sezema Sedlecký. V seznamu je jmenován Martin Touš 31 let – sedlák, jeho manželka
Anna 27 let a neteř Kateřina 16 let stáří.
V „Berní rule“ z roku 1654 je uváděno, že sedlák Martin Touš měl 27 strychů
polí, na zimu osíval 9 strychů, z jara 8 strychů a 10 strychů nechával ladem. Měl 1
potah, 2 krávy, 2 jalovice, 1 ovci a 4 prasata. Po Martinu Toušovi zdědil usedlost
Jan Touš, který měl v roce 1713 již 32
strychů a 2 věrtele polí, luk měl na 5 ¼
vozu sena a 2 vozy otavy, zahrádku 1,5
věrtele. Dále měl 2 koně, 2 voly, 3 krávy,
2 jalovice, 4 ovce a 1 prase. Jan Touš měl
v roce 1722 pole: v trávníku, nad vrškem,

nad loukou, u držali, nad zahradou, zadní
díl, nad cestou, u kříže a k rybníčku; louky
měl: u trávníku, nad vrškem, dlouhá louka,
velká a malá louka. Roku 1723 je držitelem již Jakub Touš, měl 40 strychů polí,
louky na 5 ¼ vozu sena, zahradu se sadem
1,5 věrtele v celkové hodnotě 120 kop
grošů míšeňských, které byly spláceny až
do roku 1781.
Jakub Touš musel robotovat s potahem
a příst, což spočívalo: v zasetí, vypěstování, sklizení, usušení a sepředení lnu či konopí ze 4 strychů (výměry) ročně. Za sklizená semena z těchto sklizní dostával Jakub Touš po 6 krejcarech od 1 věrtele 3,
1 věrtel3 = 93 l.
Jakub Touš odváděl též takzvaný desátek církvi: k záduší v Němčicích ročně
31 krejcarů a 3 denáry; faráři do Předslavi
ročně žito z 1 strychu2, ječmen z 1 strychu2 a oves z 1 strychu2. Desátek platili
jen velcí hospodáři – sedláci a předpláceli
si tak budoucí služby u faráře.
V roce 1775 (součet obyvatel) je hospodářem již Václav Touš – sedlák stár 52
let, jeho manželka Marie 48 let a dcera
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Dorota 18 let. Na usedlosti žil v této době
také bratr Jan Touš 37 let s manželkou
Marií 38 let, která si přivedla z 1. manželství syna Josefa 21 let, který sloužil
v panském dvoře v Pečetíně, dále měli děti: Alžbětu 12 let, Františka 9 let, Václava
7 let, Antonína 5 let a Marii 2 roky.
Když se vrátil z vojny, žil u Válava
Touše také druhý bratr Tomáš 60 let, se
svou ženou Alžbětou 61 let. Tomáš sloužil
u armády včetně sedmileté války (1756–
1763). U armády poznal svou budoucí ženu a byli spolu oddáni v Horních Uhrách,
tj. na Slovensku, kde jeho pluk hraběte
Vallise v té době pobýval. Na zámku Vallisových v Lovčicích (na Plánicku), se
v létě roku 1866 ukrýval generál Ludvig
von Benedek, velitel rakouského vojska,
po prohrané bitvě s Prusy u Sadové na
Královéhradecku. O letních prázdninách
pobýval na zámku také spisovatel Karel
Klostermann a básník Adolf Hejduk…
Vojenská služba v rakouské monarchii
byla do roku 1811 prakticky doživotní. Na
17 roků byla upravena v tomto roce a
v roce 1845 byla zkrácena na 8 let. V roce

1868 na 3 roky a po vzniku ČSR na 2 roky. V roce 1994 na 1 rok a roku 2005 byla
vojenská základní služba zcela zrušena.
Škoda, že nebudou vznikat nové lidovky o
vojně, jako tomu bylo po několik uplynulých staletí. Nyní zbude zřejmě jen hluboká nostalgie na tuto lidovou tvorbu…
Václav Touš i jeho následovníci robotovali podle nového robotního patentu ze
srpna roku 1775 takto: 3 dny v týdnu s párem koní po celý rok, od sv. Jana do sv.
Václava 2× v týdnu ruční roboty za což
dostával 1,5 libry chleba (765g) týdně, dále platil ročně 30 zlatých, 1 krejcar a 4,5
denáru poplatků. Od roku 1775 byla robota stanovena podle zámožnosti poddaných. Bohatí hospodáři však nadále posílali na robotu svou čeleď.
U čp. 15 bývala až na několik výjimek
funkce obecního rychtáře, po roce 1848,
přejmenovaného na starostu. Obecní rychtář byl zřizován vrchností, zpravidla jím
býval největší hospodář v obci. Rychtář
představoval výkonnou moc vrchnosti,
účastnil se při řešení trestních deliktů občanů, spolupodílel se na vybírání poplatků,
byl přítomen při řízení o dědictví, při prodeji či nákupu nemovitostí a celé řadě záležitostí spojených s obcí a jejími občany.
18. listopadu 1776 Václav Touš zemřel a zůstala vdova Marie. Dcera Dorota
se pak vdala na žinkovské panství, do Petrovic. Dvůr čp. 15 pak koupil bratr Vá-

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V úterý 20.11.2018 se uskutečnila
v sále hostince v Makově předváděcí akce
paní H. Kindelmannové Šebestové. Tato
naše přední floristka předvedla adventní a
vánoční dekorace a v závěru jsme si mohly koupit materiál pro vlastní tvoření. Tato

clava Touše Jan Touš za 120 kop grošů
míšeňských. Jan Touš měl v roce 1785
(Josefovský katastr) zahrádku za stavením
9,5 × 5 sáhů (na tomto místě bývala krátce
ve druhé polovině padesátých let minulého století sběrna mléka) a pod maštalí
23⅓ × 19 sáhů – současná zahrada. 21.
prosince 1805 Jan Touš předává hospodářství svému synovi Václavovi v ceně
550 zlatých s 27 jitry (tj. 54 strychy) a
3522 sáhy polí, lukami 6 jiter a 127 4/6 sáhů2, zahradou 4905/6 sáhů2 a pastvinou 1
jitro 13903/6 sáhu2. 10. ledna 1820 přebírá
usedlost syn Václava Touše Josef Touš
v ceně 2000 zlatých vídeňské měny (inflace), výměra pozemků byla stejná jako v roce 1805. Roku 1822 se Josef Touš oženil
s Kateřinou rozenou Mayerovou z Ostřetic, která věnem dostala 1000 zlatých, 2
krávy, 2 ovce a 2 dvouleté volíky. 26.
srpna 1835 přebírá vdova Kateřina dvůr
po zemřelém manželu Josefovi Toušovi
v ceně 800 zlatých a v témže roce 29. září
1835 se vdala za Josefa Mayera z Nedaniček. 28. listopadu 1857 syn Josefa Touše a matky Kateřiny Jan Touš uzavřel sňatek a převzal hospodářství se svou ženou
Kateřinou rozenou Hofmanovou z Vosího, dcerou Václava Hofmana. Roku 1899
dochází k dalšímu střídání hospodáře a byl
jím syn Jana a Kateřiny Toušových, Václav Touš. Ten měl za ženu Barboru rozenou Michalovou z Kydlin.

Václav Touš v roce 1939 předal čp. 15
včetně budov a 15 ha polí a luk synovi
Emanuelovi Toušovi a jeho ženě Marii
rozené Krausové z Domažliček. Zbývajících 6 ha převzal druhý syn Václav Touš.
Ten si na počátku II. světové války koupil
od panského kočího Václava Kubiceho
čp. 39 se zahradou s tím, že si po válce
postaví na zahradě hospodářské budovy
k 6 ha polí a lukám. Václav Touš jako
čalouník se usadil v Mladé Boleslavi a
pracoval v automobilce Škoda po celý život. 6 ha zděděných pozemků propachtoval a budovu čp. 39 se zahradou v roce
1947 prodal Emanuelu Sedláčkovi z čp.
31 v Makově a jeho ženě Anně, rozené
Tomáškové z čp. 17.
Třetí syn Josef se usadil v Petrovičkách (u Pechánů). Čtvrtý syn Jan, který
byl nejstarší, zemřel v mladém věku (32
let). Tito čtyři bratři měli ještě 2 sestry.
Emanuel Touš (*11. ledna 1907 – †11.
června 1976) býval aktivním ochotníkem
divadelního spolku J.K.Tyla.
Po smrti Emanuela Touše zdědila usedlost jediná dcera Marie (*1938), která byla provdána za Josefa Dolejšího, původem
z Kroměždic.
Zadní dřevěná část stavení byla mezi
lety 1963–66 přestavěna.
V tomto čp. žije trvale jen dcera Marie
Dolejší a její syn Pavel za ní dojíždí.
J. Š.

akce měla dobrou návštěvnost a pro většinu z nás byla prvním krokem do předvánočního času.
Na sobotu 15.12.2018 připravujeme
koncert v měcholupské kapli. Ve 14.30
hod. zahrají Měcholupští seňoři, v 15 hod.
MUSICA IMPERFECTA. Zazní také prvně nově zrekonstruované varhany, na kte-

ré zahraje paní J. Marcinková Smolová.
Připravujeme malé občerstvení a těšíme
se na vaši návštěvu.
Přeji vám klidný adventní a vánoční
čas a pevné zdraví a pohodu v novém roce.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci a oznámení:
- Termíny konání výročních valných hromad dobrovolných hasičů v obvodu obce: Okrskový výbor hasičského okrsku Předslav oznamuje, že výroční valné hromady jednotlivých SDH v obvodu naší obce jsou naplánovány na následující termíny: 5. 1. 2019 od
19:00 – SDH Měcholupy; 12. 1. 2019 od 17:00 – SDH Němčice; 19. 1. 2019 od 19:00 – SDH Makov; 26. 1. 2019 od 16:00 – SDH
Předslav. Výroční jednání okrskového výboru pak proběhne 9. 2. 2019 od 18:00.

Pozvánky:
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy
uvádí 15. prosince

Vánoční koncert
hudební skupiny Musica Imperfecta
v kapli sv. Apoleny v Měcholupech.
Vlastní koncert v kapli bude zahájen v 15:00, ale už od 14:30 Vám před kaplí zahrají Měcholupští
seňoři. V průběhu koncertu pak také poprvé zazní nově zrekonstruované varhany, na které zahraje
paní Jana Marcinková - Smolová.
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Vážení přátelé, srdečně jste zváni
do kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Němčicích, kde
24.12.2018 proběhne

TJ Sokol Předslav
pořádá v sobotu dne 5. ledna 2019
od 14.00 hod.
v sále místní sokolovny

Půlnočí bohoslužba.

Tradiční Zimní turnaj
ve stolním tenise

Stejně tak jste zváni i
do kostela sv. Jakuba
Většího v Předslavi, kde
26.12.2018 od 11.00 proběhne

Přijďte si zahrát nebo se jen podívat
a povzbudit soupeřící hráče.

Vánočí mše svatá.

TJ Sokol a SDH Předslav
zvou širokou veřejnost dne
2. března 2019 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
dovoluje si Vás pozvat dne 12.1.2019
od 20:00 hodin do sokolovny v Předslavi na

„Maškarní ples“

„Hasičský ples“

a rovněž i následující den, 3. března 2019 na

k tanci a poslechu hraje hudba

„Dětské šibřinky“

SPIRÁLA

Po oba dny hraje hudba ORION
hojnost masek vítána.

Že dříve bílý sníh halil střechy,
když zvonek svolával ke stromku,
to dneska už jenom nad ořechy
staroušci vypráví potomkům.

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

Ač nebývá zima už jako kdysi,
ať dál děti dávají za okna,
tak jako do schránek na dopisy,
Ježíšku přání svá nezkrotná.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
IČ 00256021
Periodický tisk územního samosprávného celku
Adresa vydavatele i redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
Řídí redakční rada ve složení: Bc. Kreuzer M., ing. Zíka V., Mgr. Kroupová A., Šůs J.
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
48. číslo bylo vydáno 10. prosince 2018
Náklad 300 ks

-6-

Anketa o zhotovení návrhů obecních symbolů.
Označte
X

Otázka
Souhlasím se zhotovením návrhů obecních symbolů.
Nesouhlasím se zhotovením návrhů obecních symbolů.
Souhlasím jen se zhotovením návrhů obecního znaku.
Souhlasím jen se zhotovením návrhů obecní vlajky.

Anketa je anonymní, anketní lístek odstřihněte a odevzdejte do schránek na obecních budovách
v Němčicích na škole, v Makově na hostinci a v Předslavi na úřadu.



Děkujeme za spolupráci
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