Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 41.

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

roč. 2017

Vážení spoluobčané,
plískanice posledních dní tomu sice nenasvědčují, ale již vítáme jaro a Vy můžete vyrazit na první výlety, na zahrádky nebo se začíst
do stránek dalšího čísla našeho Zpravodaje.
V prvních měsících roku proběhly schůze všech spolků činných na území obce a s potěšením musím konstatovat, že všechny
plánují zajímavé akce a činnosti. Na většinu z nich najdete pozvánky v našich vývěskách, na internetu nebo ve zpravodajích.
V Měcholupech se rozbíhá akce Revitalizace zeleně, již v těchto dnech dochází k poměrně razantnímu kácení a manipulací
s velkými kmeny, věnujte prosím zvýšenou pozornost a dbejte na bezpečnost v prostoru návsi. Firma Baobab si jistě zajistí prostor pro
práci, ale dbejte jejich pokynů, aby nedošlo k zbytečnému úrazu. Informace o celém projektu najdete uvnitř Zpravodaje.
Nebudeme ale jen kácet, již 29.3.2017 se nám v Třebíšově, za vydatné pomoci dětí ze ZŠMŠ Předslav, podařilo vysadit sedmdesát
nových stromků, které jak doufám budou k užitku všem.
Opět jsme se připojili k celostátní akci „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“. Tímto bych chtěl požádat všechny občany, kteří mají
zájem se zapojit, aby sledovali obecní vývěsky, kde najdou pozvánky na akci. Uklidíme odpadky poházené v našem okolí, pytle na
odpad budou k dispozici na místech konání akce. Hlavní úklidový den je letos vyhlášen na 8.4. 2017.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál s nadcházejícím jarem hodně krásných dní, radost, spokojenost a hlavně zdraví.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
14. zasedání ZO Předslav konané dne 23.2.2017 v Předslavi:
Usnesení:
č. 211 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 13. zasedání ZO Předslav.
č. 212 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace k 31.12.2016.
č. 213 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2017 při skladbě
ceny vodného: náklady + 5 Kč odvod do FRVK + 15% DPH takto: vodovod Předslav – Měcholupy 17,25 Kč/m3 včetně
DPH; vodovod Makov – Petrovičky 17,25 Kč/m3 včetně DPH.
č. 214 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemku st. p.č. 39 o výměře 5 m² v k.ú. Makov u Předslavi, včetně stavby trafostanice KT_0818 ve vlastnictví Obce Předslav, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly, za
cenu 46 950,00 Kč + DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č.4971-38/16 vypracovaným paní
Hanou Moulíkovou, Obytce 41, 339 01 Klatovy.
č. 215 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemků p.č. 96/12 o výměře 172 m², p.č. 601/10 o výměře 130 m², a p.č. 92/5 o
výměře 24 m² v k.ú. Petrovičky u Předslavi ve vlastnictví Obce Předslav, panu Emanuelu Velíškovi, Petrovičky 28, 339 01
Klatovy. Na část pozemků byl schválen prodej usnesením č. 24 z 2. zasedání ZO ze dne 24.4.1995, platba za pozemky byla
uhrazena v roce 1996, rozdíl dle nového geometrického plánu č.140-1097/2016 vyhotoveného firmou Ing. Pavel Brůha –
GEODET, Plánická 171, 339 01 Klatovy činí 47 m². Návrh na vklad do KN a rozdíl uhradí kupující za cenu obvyklou 40 Kč/m².
č. 216 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu 2017 panu Romanu
Raišlovi, Janovice na Úhlavou 276, 340 21 Janovice na Úhlavou. Maximální počet akcí – taneční zábava 7x. Cena za pronájem
na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 217 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat pozemky p.č. 312/2 o výměře 1 416 m², p.č. 312/3 o výměře 241 m², p.č. 332/12
o výměře 39 m² p.č. 332/13 o výměře 65 m² a část pozemku p.č. 578/11 o výměře cca 158 m² všechny v k.ú. Němčice u Klatov
ve vlastnictví Obce Předslav.
č. 218 – ZO projednalo a s c h v a l u j e konání veřejné sbírky na restaurování varhan umístěných v kapli sv. Apoleny v Měcholupech
formou sběracích listin ve dnech 1.5.-31.7.2017.
č. 219 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy s firmou Agroteam CZ s.r.o., IČ: 28110056, se sídlem
Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, na administraci žádostí o dotace na projekt Rekonstrukce úpravny vody
Petrovičky včetně napojení nového vrtu a výběrové řízení pro zhotovitele stavby.
č. 220 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na první etapu akce Revitalizace zeleně v obci Měcholupy.
Jedná se o poražení stromů, svoz kulatiny a větví na odvozové místo a odfrézování pařezů na úroveň terénu.
č. 221 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání o prohlídce, případně o koupi nemovitostí v obci Petrovičky, paní
Jaroslavy Dobruské bytem Kostelec 44, 349 01 Kostelec a k jednání s panem Janem Toušem, bytem Otín 45, 339 01 Klatovy o
průchodu, průjezdu, popřípadě podmínkách odkoupení pozemku p.č. 592/8 a p.č. 592/7 oba v k.ú. Petrovičky u Předslavi, a to
do dubnového zasedání ZO.
č. 222 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Předslav.
č. 223 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh střednědobého výhledu na období 2017 – 2019 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Předslav.
č. 224 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2/2017.
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Informace obecního úřadu
již dosloužil, ať už se jedná o ledničku, pračku, myčku nádobí,
vysavač, žehličku, vrtačku, brusku, televizor, monitor, rádio, počítač, mobilní telefon a podobně, tak jej můžete předat právě jim.
Jedinou podmínkou přitom je, že každý takový vysloužilý elektrospotřebič musí být kompletní, nikoliv pouze jeho část.

Revitalizace zeleně v Měcholupech
Vážení spoluobčané v Měcholupech,
dovolte, abychom vás informovaly o akci, která se v Měcholupech chystá.
V červnu 2019 uplyne 100 let od založení „Sadu národní
svobody“ a odhalení zřejmě prvního pomníku TGM v republice.
Obec Předslav se rozhodla toto výročí připomenout v roce
2019 důstojnou oslavou. V plánu je výstava dobových materiálů a vydání brožury o historii obce. K tomuto výročí se
snad podaří zrenovovat varhany v kapli sv. Apoleny, a tak
při plánované oslavě využít i tento prostor.
„Sad národní svobody“ a jeho okolí prošlo za dlouhou
dobu svého trvání různými změnami. Byla období, kdy vzkvétal, ale i doby, kdy péče o něj byla horší. V současné době je
tendence veřejné prostory v obcích kultivovat, upravovat a
zkrášlovat. Jsme rády, že čerpání dotací otevírá možnost
zorganizovat postupnou revitalizaci měcholupské návsi i
„Sadu národní svobody“.
V loňském roce byl odbornou firmou proveden průzkum
stavu všech stromů a keřů v této oblasti. Je zpracován podrobný plán určující, které stromy a keře se musejí pokácet a
které odborně upravit, aby nebyly nebezpečné. Projekt revitalizace parku zobrazuje chodníky, odpočinkové místo apod.
a hlavně určuje novou výsadbu stromů a keřů. Tento projekt
je kdykoliv k nahlédnutí na OÚ Předslav.
Již v březnu tohoto roku proběhne první etapa prací.
Budou vykáceny staré a poškozené stromy podle zpracovaného projektu, které jsou v parku označeny. V příštím roce
by měl být celý projekt dokončen.
Doufáme, že práce na měcholupské návsi nás občany nijak moc neomezí a dočkáme se pěkného vzhledu středu naší
obce.
Anna Vlasáková, Martina Zíková

Rekonstrukce mostu u Předslavi
Most převádějící silnici 2. třídy číslo 117 přes Měcholupský
potok za obcí Předslav ve směru na Ostřetice, se dnes nalézá ve
velmi špatném technickém stavu a jeho poslední oprava zásadního charakteru proběhla zhruba už před padesáti lety. Proto
„Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o“ rozhodla o jeho
rekonstrukci způsobem, že dojde ke kompletnímu snesení starého
mostu a k vybudování nového na stejném místě. Změnou typu
konstrukce, kdy nový most bude železobetonový polorámový o
jednom poli založený na pilotách, dojde ke zvětšení otvoru pod
mostem a budou tak zlepšeny odtokové poměry potoka. Již
proběhlo i výběrové řízení na zhotovitele nového mostu, které
nakonec vyhrál speciálně pro tuto zakázku vzniklý subjekt jménem „Společnost MOST PŘEDSLAV: Silnice Klatovy +
HABAU CZ“. Ten s touto rekonstrukcí započne již v nejbližších
dnech, konkrétně 3. dubna. Jelikož se jedná o náhradu celého
mostu za nový, je pochopitelné, že se to neobejde bez kompletní uzavírky komunikace, která přes něj vede. Objízdné trasy budou řádně vyznačeny a změny v jízdních řádech hromadné
autobusové dopravy budou vyvěšeny na autobusových zastávkách, vývěskách obce a rovněž i na obecních internetových stránkách. Konkrétně tu půjde o změnu linek č. 432070 a 432080 dopravce ČSAD autobusy Plzeň a. s., jejichž trasa bude odkloněna
po silnici přes Újezdec na křižovatku u Petroviček, kde odbočí
vlevo a dále přes Měcholupy do obce Předslav. Zde se autobus
otočí a bude pokračovat po své obvyklé trase. Takto už nyní jezdí
spoj č.5 linky č.432070. Zastávky Předslav,u ZD a Bolešiny,
Újezdec,rozc.1.0 budou po dobu rekonstrukce zrušeny bez náhrady. Předpokládaná doba uzavírky této komunikace má být
3 měsíce od započetí stavby. Nový most, který vznikne na místě
stávajícího, má mít hodnotu zhruba 4 milionů korun.

Úklid obce, svoz nebezpečného a elektro odpadu
Obec Předslav se už potřetí zapojuje do největší úklidové
akce v České republice, kterou Spolek Ekosmák letos opět organizuje ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a to pod
stejným názvem jako v loňském roce, tedy: Ukliďme svět, ukliďme Česko! V obvodu naší obce tato akce nese konkrétní název:
Ukliďme Předslav a okolí, a bude se konat v pátek 7. dubna
v Předslavi (sraz u školy) a v Němčicích (sraz na návsi), v sobotu
8. dubna pak v Měcholupech (sraz u hasičské zbrojnice) a v Makově (sraz u hostince). Všechny podrobné informace a hlavně
přesné termíny budou včas vyvěšeny a vyhlášeny obecním rozhlasem.
V sobotu 29. dubna se pak v obvodu naší obce uskuteční tradiční sběr nebezpečných odpadů. Vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. se dostaví na jednotlivá sběrná místa dle
následujícího harmonogramu: 9:00 – 9:25 Předslav u školy; 9:30
– 9:55 Předslav u hasičské zbrojnice; 10:00 – 10:25 Měcholupy u
OÚ; 10:30 – 10:55 Makov; 11:00 – 11:25 Petrovičky; 11:30 –
11:55 Třebíšov; 12:00 – 12:25 Němčice. Přijímány budou: léky
všeho druhu včetně mastí a roztoků; zbytky starých barev a
obaly od nich; Zářivky, výbojky, všechny druhy baterií (včetně
náplní); upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách).
Tato služba je pro občany zdarma. Neodkládejte odpad na
stanovištích, ale vyčkejte na příjezd sběrných vozů.
Zároveň pak, obdobně jako v loňském roce, bude současně
s touto akcí probíhat i sběr elektroodpadu, který v rámci projektu
Recyklujte s hasiči organizuje sbor dobrovolných hasičů Předslav. potřebujete-li se tedy zbavit elektrospotřebiče, který Vám

Veřejná sbírka
Ve dnech 1. května 2017 až 31. července 2017 proběhne
v obci veřejná sbírka na restaurování varhan umístěných v kapli
sv. Apoleny v Měcholupech. Restaurování varhan této kaple,
která je i s veškerým inventářem v majetku obce, je časově, technicky i finančně velice nákladné a bylo proto rozděleno do několika etap. Část byla již provedena za vydatné finanční pomoci
dotačních fondů, ale je nutno v této práci pokračovat i nadále. A
tak aby mohlo dojít ke zdárnému dokončení, přistoupila obec i
k vypsání této veřejné sbírky a její konání bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Předslav usnesením č. 218 ze dne 23. 2. 2017.
Veřejná sbírka proběhne formou Sběracích listin, které budou
k dispozici na různých akcích konaných v daném období a po
celou dobu konání sbírky rovněž i na obecním úřadě. Předem
děkujeme všem, kterým není lhostejný stav kulturních památek
naší obce a rozhodnou se do sbírky přispět.

Změny v provozovně Pošta PARTNER
Provozovna Pošta PARTNER v Předslavi bude ve dnech 29.
března až 3. dubna uzavřena. Od 4. dubna se pak prodlužuje její
otevírací doba, kdy místo současné jedné hodiny bude její dopolední otevírací doba dvouhodinová a to od 8:00 do 10:00.
Odpolední otevírací doba zůstává nezměněna, tedy od 14:00 do
16:00. K dočasnému uzavření a následnému prodloužení otevírací doby dochází z důvodu rozšiřování dostupných služeb této
provozovny na úroveň samostatné Pošty.
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Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Tentokrát bych ráda hned v úvodu upozornila na dvě podstatné změny, které se
týkají organizace škol. Změnily se pravidelné termíny pro zápis do základní i do
mateřské školy. Zatímco v předchozích letech byly zápisy do základní školy v termínu od 15. ledna do 15. února a zápisy
do mateřských škol probíhaly od března
do dubna, od letošního roku jsou oba termíny posunuté. Takže zápisy do ZŠ budou
probíhat v období od 1. do 30.4. a zápisy
do mateřských škol od 2. do 16. 5. Pro děti, které do 31.srpna 2017 dosáhnou věku
pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Naše škola stanovila termíny následujícím způsobem: Zápis do ZŠ Předslav se
bude konat v pondělí dne 10.4.2017 od
13:00 do 16:00 hodin, zápis do MŠ Předslav se bude konat ve středu dne 3.5.2017
od 10:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do
14:00 hodin. S vedením školy se lze operativně domluvit i jinak.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ ve školním roce 2017/2018
Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky podle §34,
odst.4 Zákona č.561/2004 Sb., Školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů,
bez ohledu na další kritéria.
2. Dítě, které před zahájením školního roku dosáhne nejméně čtyř let.
3. Dítě, které před zahájením školního roku dosáhne tří let.
4. Dítě, které v průběhu školního roku dosáhne věku tří let.
Pozn.: Přednostně se přijímají k předškolnímu vzdělání děti ze školského spádového obvodu. Děti z jiných školských obvodů se přijímají pouze v případě nenaplněné kapacity.
Dále bychom chtěli připomenout důležitou oblast výchovy a vzdělávání, a to
problematiku EVVO (Environmentální výchova a osvěta). V mateřské škole, ale i
v základní škole a ve školní družině zařazujeme EVVO do všech oblastí výuky a
učíme v souvislostech. Sbíráme a třídíme
přírodniny, vyrábíme z nich dekorativní
předměty, popisujeme změny přírody v průběhu ročních období, často chodíme na
vycházky a provádíme pozorování. Poznatky z této oblasti se promítají třeba i do
učiva matematiky. Průběžně se vracíme ke
spolupráci s místními myslivci, se zahrád-

káři, s místními včelaři, účastníme se výtvarných soutěží. Vedeme žáky k ochraně
přírody a krajiny, k uvědomění nutnosti
ochrany přírodních zdrojů a dopadům lidské činnosti na životní prostředí. Žáci ze
školní družiny si zkusili vyčistit studánku.
V letošním školním roce jsme se zaměřili především na spolupráci se ZSŽ
Plzeň DES OP. A zúčastnili jsme se natáčení České televize k projektu Co se
děje kolem nás, který zpracovali právě
v ZSŽ.
Poslední aktivitou uplynulého období
bylo sázení stromů u Třebíšova.
Žák 4. ročníku Vojtěch Šilhavý napsal:
„S panem Makoněm ze záchranné stanice
spolupracujeme mnoho let. Každý rok
jezdí do naší školy. Za tu spoustu let nám
předvedl hodně zvířat: sovu, výra, zajíčka, ježka… V roce 2017 vydali nové
DVD Co se děje kolem nás. Ve školním
roce 2016/2017 jsme se s panem Makoněm setkali vícekrát. Jednou u nich na
záchranné stanici, podruhé v kině Šumava a naposled byl u nás ve škole, když se
natáčelo do pořadu Chcete mě? o projektu Co se děje kolem nás.“
Mgr. Alena Kroupová - ředitelka

Po této akci následovala výroční členská schůze. Zhodnotili jsme si výsledky
naší práce v loňském roce a schválili plány pro rok letošní. Došlo zde k ocenění
členů základní organizace formou čestných uznání, byly přijaty 2 nové členky.
Další naší akcí byl tradiční zahrádkářský ples 18. března v Makově. Jsme rádi,
že se nám vydařil. Svědčil o tom plný sál
návštěvníků, kteří se skvěle bavili do pozdních nočních hodin za doprovodu hudby
skupiny Asfalt. A tak se všichni těší na
příští rok. Poděkování zaslouží zahradníci
Antonín Papež z Klatov a Richard Papež
z Dolan, kteří nám poskytly nádherné květiny.
A co připravujeme pro letošní rok?
Chystáme několik zájezdů podle zájmu
členů – na výstavu květin do Čimelic, do

nedávno otevřeného Garden Parku v Jenči
u Prahy a případně do Rakouska přes CK
Bus Tour Foltýnová. Nové odrůdy květin,
zeleniny, ovoce, nové pracovní postupy i
rozvoj velkého množství škůdců nás nutí
k pořádání přednášek a besed na tato
témata jak pro členy organizace, tak i pro
veřejnost.
Naše činnost ale vyvrcholí uskutečněním 4. ročníku výstavy „Zahrady Předslavska“ koncem září 2017 v Makově. Již
nyní se na ni začínáme pečlivě připravovat, abychom mohli občanům nabídnout
to nejlepší z našich výpěstků, ale i z naší
vlastní práce.

Spolky
Zahrádkáři zahajují sezonu
Zahrádkáři tolik očekávané jaro klepe nesměle na dveře, pomalu se začínáme
rozhlížet po svých zahradách, co nám paní
zima připravila. Svoji aktivitu začíná i
naše organizace ČZS.
První z akcí byla vynikající přednáška
zahradníka Richarda Papeže z Dolan. Vysvětlil nám, jak postupovat při pěstování
rostlin od samého počátku – setí či sázení,
jak a čím hnojit, aby rostlinky nestrádaly a
dělaly nám radost, jak postupovat při boji
se škůdci, kterých je čím dál víc a víc. Zodpověděl všechny dotazy ze strany zahrádkářů. Škoda jen, že naše pozvání nepřijali
občané z našeho regionu, protože informace, které jsme získali se nikde jinde
nedozví ani nepřečtou. Pan Papež odhalil
tajemství práce profesionálů.

Miloslav Rašek,
předseda ZO ČZS Předslav

V rozpise termínů zápasů jarní části došlo zatím k jedné změně a
sice zápas 18. kola se v Hradešicích odehraje nikoli v sobotu 22.
dubna, jak bylo uvedeno v minulém čísle, ale až v neděli 23.

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Jarní část fotbalové soutěže byla zahájena!
Zimní přestávka skončila a v během právě uplynulého víkendu se odehrály první zápasy jarní části soutěže. Po podzimní části
přezimovalo měcholupské áčko na 6. příčce výsledkové tabulky
okresního přeboru a nyní přivítali na domácím hřišti, Sokol
Velký Bor. Tento úvodní jarní zápas zajistil domácímu týmu
cenné tři body a to je moc dobře.

14. kolo Měcholupy – Velký Bor; hráno v sobotu 25.03.; výsledek 4 : 1 (1:0); branky: 20. Havlíček Pavel, 51 Javorský Tomáš,
75. a 41. Bálek Dušan – 50. Vonášek Dominik; rozhodčí: Brůha
Radek; ŽK: 3:3; ČK: 0:2 (67. Václavík Jiří, 83. Nováček
František za 2ŽK); diváků: 323.
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Historie
Čísla popisná v Makově – 4.
Čp. 6 – původně chalupa Bártovská,
podle prvního známého držitele, kterým
byl roku 1651 Martin Bárta stáří 31 let a
jeho žena Dorota stáří 41 let. Martin Bárta
byl zahradník (zahradník byl později nahrazen názvem domkář). Podle berní ruly
měl Bárta povinnost robotovat 1 den v týdnu po celý rok a měl 3 strychy polí. Na
podzim oséval 1 strych, na jaře také jeden
a 1 strych nechával ladem. Dále se uvádí,
že měl roku 1654 2 krávy, 2 jalovice, 1
ovci a 5 prasat. Po M. Bártovi držel chalupu Petr Frank, který ji 9. srpna 1692
prodal dcerce Magdaleně a jejímu manželovi Tomáši Tomáškovi. T. Tomášek přišel z Měcholup nyní čp. 13. Jeho děd Jan
Tomášek (Thomas) měl roku 1654 10 strychů polí, luka na 1,5 vozu sena a ¾ vozu
otavy. Novomanželé Tomáš a Magdaléna
Tomáškovi koupili chalupu od P. Franka
za 10 kop grošů míšeňských. T. Tomášek
měl v roce 1713 povoleno chovat 2 voly,
1 krávu, 1 jalovici, 1 ovci, 1 prase. Dále
měl 10 strychů a 3 věrtele polí, luka na 1⅜
vozu sena + ¾ vozu otavy a zahrádku ½
věrtele. V roce 1723 byla tato chalupa zapsána do nově zakládaných pozemkových
knih. T. Tomášek byl chalupník a mimo roboty měl povinnost zasít, sklidit a sepříst
len a nebo konopí ze 2 strychů polí ročně
bez srážky na robotě. Za 1 strych3 (93 l)
sklizených semen dostával 6 krejcarů.
V roce 1716 vrchnost zkasírovala chalupu chalupníka Víta Tomáška, která zčásti
stála na panském (nyní čp 37) a na tomto
místě postavila stáj pro svůj dvůr. Také 6
strychů a 2 věrtele polí mu sebrala a připojila je k panským pozemkům. Vít Tomášek byl nejstarším synem T. Tomáška.
Dříve stály stáje v jihovýchodní části dvora. Ještě v roce 1719 si poddaní obce stěžovali, že musejí platit za zkasírovanou
chalupu a pozemky. T. Tomášek držel
chalupu do roku 1736, kterou pak převzal
se všemi povinnostmi jeho syn Bartoloměj
s manželkou Dorotou původem z Měcholup. 26. ledna 1773 byla chalupa zapsána
synovi Josefu Tomáškovi a jeho manželce
Anně jako dědictví po zemřelém Bartoloměji Tomáškovi. Mladší bratr Josefa Tomáška, František, se přiženil na panskou
hájovnu čp 18 a vzal si Josefu, dceru Jakuba Hnojského, který 5. června 1749 hájovnu koupil za 30 zlatých od vrchnostenského úřadu v Měcholupech. V roce 1775
chalupník Josef Tomášek 40 let a manželka Anna 37 let měli děti: Evu 14 let,
Marii 12 let, Kateřinu 7 let, Annu 6 let,
Terezii 3 roky. Po tomto roce se jim ještě
narodil syn Antonín. Při tomto sčítání
obyvatel byly také očíslovány jednotlivé
domy a tato chalupa obdržela čp 6. V roce
1777 robotoval Josef Tomášek 2 dny
v týdnu po celý rok a platil činži 8 zlatých

a 9 krejcarů ročně. Roku 1785 patřily
k chalupě 3 zahrádky: na dvoře 5,5 × 12
⅓ sáhu a 9,5 × 5 sáhu, za chlívkem 8 ×
3,5 sáhu. 12. prosince 1795, byl sepsán
protokol obsahující poslední vůli zemřelého Josefa Tomáška, který odkazuje chalupu svému jedinému synovi Antonínovi,
který byl však nezletilý. V roce 1799 Antonín Tomášek dosáhl plnoletosti a 30.
prosince 1799 mu byla chalupa zapsána
jako dědictví po otci. 15. dubna 1826 Antonín Tomášek postoupil chalupu svému
synovi Bartoloměji a jeho nastávající
manželce Anně, vdově po zemřelém Bartoloměji Brůhovi ze Zbyslavi. Anna si přivedla z 1. manželství dceru Marii. V roce
1834 Bartoloměj Tomášek zemřel a 9.
července 1835 byla projednána pozůstalost. Po Bartoloměji Tomáškovi zdědil
chalupu nezletilý syn Václav. Zatím hospodaří jeho matka Anna, která se roku
1835 potřetí provdala za Antonína Teřla,
rodáka z Nedanic čp 15 (jeho otec Jan
Teřl). Roku 1837 byla stavební parcela čp
6 174 sáhů2 = 626,5 m2 velká. 28. srpna
1856 se na základě rozhodnutí okresního
soudu v Klatovech majetek v ceně 300
zlatých konvenční měny po rodičích Bartoloměji a Anně Tomáškové – Teřlové,
přenáší na Václava Tomáška s tou podmínkou, že vyplatí 2 bratry a sestru stejným dílem. Manželé Teřlovi si ponechali
výminek. 20. prosince 1860 se na základě
smlouvy přenáší chalupa na Barboru
Tomáškovou, dceru po zemřelé matce Anně Teřlové a otci Bartoloměji Tomáškovi.
Bratr Václav Tomášek byl již zemřelý.
Roku 1869 Antonín Teřl (z čp 6) koupil stavební místo čp 32 se zahradou pro
svého syna Josefa. V roce 1874 koupil
Antonín Teřl od Jana Šilhavého chalupu
čp 29 pro své dcery Marii a Annu. Anna
chalupu zdědila a Marie odešla do Vídně
(blíže Zpravodaj č. 39). Roku 1882 koupil
chalupu čp 6 Matěj Rous z Kroměždic.
V roce 1892 pak chalupu zdědil syn Václav Rous. Ten pole rozprodal v dražbě a
odstěhoval se do Předslavi, kde koupil od
Marie Hořánkové dvůr čp 24. Chalupu čp
6 koupili v roce 1911 Jan a Marie Partinglovi. Jan Partingl z čp 3 v Makově obdělával pozemky, které patřily k čp 19 v Makově, odkud pocházela jeho matka.
Manželka Jana Partingla byla z Petrovic
rozená Kotábová. Jan a Marie zde hospodařili až do roku 1949, kdy oba v lednu
ve čtyřech dnech po sobě zemřeli. Chalupu převzala dcera Magdalena, jež byla
provdána za Rudolfa Jiříka z Otína. V prázdné chalupě pak byli postupně nájemníci
Josef Horšička, Vojtěch Petlan a Jan Karhan. V letech 1958 – 1961 byla v této chalupě kancelář polního střediska STS. V roce 1969 koupili čp 6 od Rudolfa Jiříka
Jaroslav Tomášek (∗ 3.3.1943 – † 20.12.
1998) z čp 4 v Makově a jeho manželka
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Marie rozená Boříková, z čp 10 v Makově. Tito pak v dolní části zakoupeného pozemku v letech 1972 – 1975 postavili patrový dům a starou chalupu zbourali, která
bývala za novou asi 30m od vrat.
Na konci starého stavení stála kolmo
hospodářská budova – stodola. Také kamenná zeď u cesty byla před výstavbou
domu odstraněna a kámen použit do stavby. Po výstavbě kravína a teletníku (r.
1958) byla zřízena provizorní cesta na pozemku čp 6 (při zahradě čp 37), od kaple
ke kravínu. Když po výstavbě domu majitel postavil nový plot a cestu zrušil, setkalo se to s nevolí těch, kteří v kravíně a teletníku pracovali. Srub, který zůstal po
dřívějších majitelích byl postupně zadaptován.
Čp. 32 – Prvním soukromým majitelem stavební parcely včetně zahrady byl
Antonín Teřl z čp 6 od roku 1869, který
toto koupil pro svého syna Josefa. Ten si
kolem roku 1880 postavil nový domek a
po té se oženil s Marií, rozenou Kalčíkovou z Kamýku čp 15. Josef Teřl stejně
jako Bohumil Tomášek z čp 4 (viz článek
z předminulého Zpravodaje č. 39) se také
dostal na stránky regionálního deníku Šumavan, za spáchanou výtržnost, cituji:
„Zednický pomocník Josef Teřl z Makova se dostal 22. června 1910 před plzeňský soud. A zač? Za veřejné pohoršení
a rušení náboženského výkonu. On se
totiž nějakým způsobem ocitl v Klatovech
na pohřbu Berty Melchersové. Bylo to 12.
března 1910 a jestli byl opilý, to se již
nedovíme. V každém případě ztropil výtržnost tím, že se záměrně vmísil mezi zpěváky z pěveckého sboru a svým hulákáním
narušoval pietu oné akce. Podrobnosti neznáme, ale údajně místo pohřebních náboženských písní se snažil zpívat sprosté
hospodské odrhovačky. Když k tomu přidáme jeho opilecký přízvuk, tak si jistě
dovedeme onu situaci představit.
Za své „vystoupení“ dostal jeden měsíc vězení, což není mnoho, ale ostudu
měl z toho řadu let“.
V roce 1924 převzal chalupu syn Václav Teřl s manželkou Barborou, rozenou
Hlaváčovou z Bíluk. Václav Teřl přistavěl, stodolu na místě, které vzniklo vylámáním kamene z Lísek. Jejich syn Václav se roku 1951 oženil s Annou, rozenou Valešovou z Němčic čp 27. Václav
chalupu čp 32 převzal po otci roku 1970,
který v tomto roce v lednu zemřel. Václav
Teřl pracoval u Státních drah a zděděnou
chalupu používal k rekreaci. Jeho velkou
zálibou byla zahrada, kde dovysadil řadu
ovocných stromů. V zahradě měl dokonce
malou ovocnou školku, v níž rouboval a
očkoval nové stromky.
Václav Teřl zemřel v roce 1982 a o
rok později stavení čp 32 zdědila neteř
Václava Valešová, která se roku 1986

vdala za Josefa Ploce, rodáka ze Zbyslavi.
Novomanželé v tomto roce dokončili nový domek čp 49, postavený na zahradě od
čp 32, v němž žili s oběma dětmi. V loňském roce (2016) se rodiče Václava a Josef přestěhovali do staré chalupy čp 32,
která prochází adaptací a novou čp 49 ponechali dceři.

pokračování
J. Š.

MĚCHOLUPY
za světové války (3)
Ceny potravin byly v roce 1917 velmi
vysoké. Za 100 kg pšenice 200 – 400 korun, žita 150 – 300 K, ječmene 150 – 200
K, ovsa 100 – 150 K, brambor 80 – 100
K, jablka 6 K/1 kg. Za 1 kg vepřového masa 20 K i mnohem více, másla 60 – 80 K,
jedno vejce 1 K, rovněž tak 1 litr mléka.
Boty vysoké 400 – 500 K, metr látky na
pánské šaty – obyčejný cajk (pevná tkanina v krepové vazbě na pracovní oděvy) 80
K, takže na mužské šaty stála jenom látka
240 korun.
Dne 27.května 1917 svolal řídící učitel
školy v Předslavi pan Jan Zeman starosty
přifařených obcí, aby se dohodli, zda by
se mohlo v každé obci sehnat 3 až 6 kg
másla, neboť byla toho roku taková nouze
o palivo, že se nedalo sehnat uhlí nebo
dříví pro školy ani jednotlivce. Bylo proto
navrženo správě školy v Předslavi, aby si
zaopatřila 30 kg másla a správa uhelných
dolů že zašle výměnou jeden vagon uhlí.
Máslo musela správa školy předat za maximální cenu 9,50 korun, uhlí se spočítalo
podle váhy a rozdíl se vyrovnával v penězích. Potřebné množství másla zaslala
správa školy do Mantavy⃰, ale uhlí dostala
až na zimu. Obchody s uhlím ve městě
nedostávaly uhlí žádné. Mnohé školy byly
zavřeny i některé průmyslové závody. Na
vsi i ti nejchudší si opatřovali dříví po
nocích v panských lesích. Soudy ani četníci to nestíhali, neboť se palivo ani za
hodně peněz nedalo koupit. Pak začali
v uhelných skladech brát i živý dobytek a
za něj uhlí zasílali. Z obce se do Mantavy
odvedlo 7 kusů a tak bylo uhlí opatřeno
pro obec aspoň částečně.
Dne 19.června přišla rekviziční komise do Předslavi s několika vojáky a úředníkem a hned musel farář Karel Zeman
otevřít kostel a zrekvírovali tam jeden velký zvon „Poledňák“. Oddělili ho a s věže
shodili dolů a zvon se rozbil. Odnesli ještě
jeden menší, prý na rozlití a míchání do
jiných kovů. Mimo zvonů byli lidé nuceni
odvádět kovové předměty – mosazné
moždíře, měděné pánve a kotle i kliky od
⃰ dnešní Mantov, který je částí obce Chotěšov
v okrese Plzeň jih.

dveří a cínové věci. Cínové píšťaly z varhan byly vybrány v Předslavi i Měcholupech.
Rok 1918 začal s nadějemi na ukončení války a občané po míru velmi toužili.
Vyjednávání s Ruskem bylo příslibem, že
válka opravdu brzy skončí. Mír uzavřený
v Brestu Litevském ale způsobil uvolnění
východní fronty a Německo mělo šanci
převést svá vojska na frontu do Francie.
V Rusku pak rekvírovali a kradli, a vše co
se dalo odvezli do Německa. I v dalších
toho času zabraných zemích – Srbsku,
Černé Hoře, Rumunsku, Belgii i velké
části Francie a v Ruském Polsku, kde vyporáželi veliké plochy lesů a odvezli za
miliony dřeva a všeho do Německa. Vznikl proto názor, že Německo a Rakousko
nikdo nepřemůže. Ale odplata přece přišla
a spravedlivá.
V polovině léta chtělo Německo velkým tlakem dobít Paříž a soustředilo velké množství vojsk a také rakouské dělostřelectvo. Byli tam i dva příslušníci z obce František Partingl a Václav Krátký.
Francouzi ale byli připraveni a zajistili si

velké zásoby a také vojska anglická a
americká. Uplatnila se i tak zvaná Československá brigáda sestavená i z legionářů.
Boje byly velmi urputné a přinesly straně
Dohody zasloužené vítězství. Od toho času se počalo válečné štěstí od Německa
odvracet. Francouzi a spojenci začali sami
útočit za velké pomoci Ameriky s novým
válečným nářadím – obrněnými vozy zvanými tanky, které byly vybaveny strojními
puškami a děly. Proti nim žádná fronta
nevydržela. Následkem častých protržení
front museli Němci stále couvat a postupně vyklidili území Francie i Belgie. Časem je opustilo také Bulharsko, Turecko a
nakonec i Rakousko. Německo se proto
muselo vzdát svých podmínek a muselo se
podřídit sice krutým ale spravedlivým dohodovým reparacím (odčinění škody způsobené porušením norem mezinárodního
práva).
Boj za společný stát Čechů a Slováků
začal už na počátku první světové války.
V zahraničí tento boj vedla Československá národní rada se sídlem v Paříži
(Tomáš Garigue Masaryk, Milan Rastislav

Dobový plakát „Zrození republiky Československé“
(T.W.Wilson, T.G.Masaryk, M.R.Šrefánik a F.Foche)
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Štefánik, Josef Dürich a Eduard Beneš) a
československé legie i vojenské jednotky
bojující na straně Dohody.
Od roku 1917 začala vzrůstat i aktivita
odboje ve vlasti. Od léta 1918 velmoci
Dohody postupně uznávaly Československou národní radu jako spojeneckou vládu. Zasloužily se o to i úspěchy československých vojsk, zejména vystoupení legií
v Rusku. Dne 18. října vydal Tomáš G.
Masaryk ve Spojených státech Deklaraci
nezávislosti, ve které se proklamoval samostatný stát.
Dne 28.října 1918 došlo v Praze k památnému a pro všechny Čechy tak radostnému prohlášení samostatnosti československého národa. Tato zvěst se velkou
rychlostí roznesla i do nejzapadlejších vísek. Všude byly hned znaky a rakouské

Kultura
Z činnosti kulturní komise
26. prosince byla sloužena vánoční
mše v kostele v Předslavi, kde návštěvníci
kostela obdivovali slaměný a starý kostelní betlem. 8. února 2017 se sešly členky
kulturní komise na obecním úřadě a plánovaly činnost na celý rok. Co připravujeme? V sobotu 1. dubna 2017 se od 15:00
hodin v hostinci v Makově uskuteční Velikonoční tvoření. Můžete si vyzkoušet různé techniky vytváření velikonočních dekorací.

orlice na poštách, trafikách, četnických
stanicích a úřadech sňaty a byly pořádány
za tím účelem slavnosti a schůze, na nichž
se řečnilo o významu této neočekávané
chvíle pro každého Čecha.
Dne 29.prosince se vrátil první legionář z naší obce na krátkou návštěvu a
sice Josef Hunka, který byl zajat v Itálii.
Legie byly vytvořeny samotným Masarykem v cizině – v Rusku, Francii a Itálii.
Bylo v nich mnoho dobrovolníků ze jmenovaných zemí ale i z Anglie a Ameriky a
k nim se přidávali naši zajatci. Na všech
bojištích bojovali velmi statečně a doznali
proto velké pochvaly a úcty od samotného
francouzského maršála Ferdinanda Foche
(Foše), vrchního velitele spojeneckých armád na západní frontě a jednoho ze strůjců vítězství spojenců.

Zajati v této hrozné válce byli z naší
obce v Rusku: Valentin Zíka z č.36, Václav Hošťálek z č.7, Josef Krátký z č.21,
Václav Pražák ze dvora a František Suda.
V Itálii Tomáš Šafránek ze dvora a Jan
Touš z č.11. Ve Francii Josef Orna z č.35.
Všech padlých z naší obce je celkem
devět: V Srbsku Tomáš Hošťálek z č.7,
Václav Krauz z č.29 a Josef Čipera.
V Ruském Polsku Stanislav Mastný z č.13
a Josef Vondřička z č.6. V Itálii Antonín
Šalanský a poručík František Bouzek z č.9
a v Rusku Bohumil Nováček a Václav
Šalanský z č.31.
Lehké odpočinutí v cizí zemi Dej jim
o Pane!

Na měsíce květen, červen a červenec
2017 byla vyhlášena sbírka na dokončení
opravy varhan v kapli sv. Apoleny v Měcholupech. K podpoře této sbírky připravíme každý měsíc v kapli akci. V sobotu
20. května 2017 ve 14:00 hodin bude
v kapli mše svatá s májovou pobožností,
kterou povede vikář klatovského vikariátu
P. Jaroslav Hůlle. V pátek 2. června 2017
v 19:00 hodin proběhne v kapli Noc měcholupské kaple. Zahraje a zazpívá Klára
Englová a skupina Elias Klatovy, pod
vedením Pavla Koury, který dříve vedl
nám známý Zebedeus. Přednášet o historii

kaple bude pracovník oblastního archivu
v Klášteře u Nepomuka pan Vladimír
Červenka. V červenci se uskuteční violoncellový koncert. Případní zájemci o přispění do sbírky mohou využít akce v kapli
sv. Apoleny nebo na sbírku přispět v průběhu května až července přímo na obecním úřadě v Předslavi v úřední dny, tj.
pondělí, středa, pátek. Všem štědrým dárcům předem děkujeme.
Těšíme se na setkávání s vámi

Mý

Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů v obvodu naší obce proběhly počátkem roku u všech našich SDH (Makov,
Měcholupy, Němčice, Petrovičky a Předslav) a stejně tak proběhla i výroční valná hromada okrsku. Svoji výroční členskou schůzi
měly rovněž i ZO Českého svazu včelařů v Němčicích, ZO Českého svazu včelařů v Předslavi, ZO Českého zahrádkářského svazu
Předslav nebo Myslivecké sdružení Domažličky. Výroční valná hromada proběhla též u TJ Sokol Předslav a svoji činnost za
uplynulý rok zhodnotila i TJ Měcholupy.
Počátek roku je vždy obdobým konání tanečních zábav a plesů a jinak tomu nebylo ani letos. V obvodu naší obce se takových
zdařilých akcí uskutečnilo hned několik. 14. ledna uspořádali svůj ples dobrovolní hasiči z Předslavi, 17. února proběhl v areálu
Měcholupské zemědělské a.s. ples TJ Měcholupy, 25. února se uskutečnily maškarní bály v Předslavi a v Němčicích, kde se hned
další den 26. února konal i dětský maškarní karneval. 4. března měla ve svém areálu ples Měcholupská zemědělská a.s. a 18.
března zorganizovali v Makově svůj ples také naši zahrádkáři.
Stejně jako v minulých letech proběhla u nás i na počátku toho letošního Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká
republika. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v republice, která se letos uskutečnila již po sedmnácté. V rámci naší obce
probíhala tato sbírka tradičně již v Němčicích, Třebíšově a v části Měcholup a k těmto se tentokrát připojila i Předslav. Částka,
která při ní byla vybrána dosáhla tentokrát hodnoty 12 843,- Kč a rozšíření místa, kde u nás probíhá je tedy znát. Oblastní charita
Klatovy všem dárcům srdečně děkuje za ochotu a pomoc.

Oznámení a pozvánky:
V pátek 21. dubna povede územím naší obce trať závodu Rally Šumava Klatovy 2017. Silnice mezi Petrovičkami, Petrovicemi
a Němčicemi pak budou opět sloužit pro rychlostní zkoušky a jejich příslušné úseky budou pro veřejnou dopravu po čas závodu
uzavřeny. RZ zvaná „Petrovická“ by měla mít start v Petrovičkách (na návsi), povede po silnici č.II/191 na Petrovice pak po místní
komunikaci do Němčic, odkud bude dále pokračovat po silnici č.III/18710 kolem Třebíšova zpět k Petrovičkám. Závodní vozidla by
měla okruh zopakovat několikrát, než se po ukončení rychlostní zkoušky u Třebíšova přesunou dále směrem na Pečetín. V rámci
závodu absolvují závodníci tuto RZ dvakrát. Poprvé jako 2.RZ zhruba od 17:20 a podruhé jako 4.RZ asi tak od 21:15. Ve čtvrtek 20.
dubna by měly na zmíněném úseku probíhat „seznamovací jízdy“, ve kterých sice mají posádky striktně dodržovát všechny
dopravní předpisy, přesto však doporučujeme všem, kdo se zde v onu dobu budou pohybovat, aby dbali zvýšené opatrnosti.
V pátek se pak můžete přijít podívat na závod, ale ke sledování si zvolte pouze bezpečná místa, aby nedošlo k nějaké nehodě.
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Kulturní komise obce Předslav zve na

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
v sobotu 1. dubna 2017 od 15 hodin v hostinci v Makově
Různé techniky vytváření velikonočních dekorací.
1. Velikonoční dekorace z čajových sáčků
Dana Haviarová a Ivana Sieberová
přineste si: nůžky, bílé lepidlo, čajové sáčky
(na dva výrobky asi 30 ks), poplatek 5 Kč

2. Zdobení vajíčka voskem a barvami
Vladimíra Uhlířová
přineste si: vařené bílé vajíčko, poplatek 10 Kč

3. Velikonoční dekorace - zajíček
Markéta Kotěšovcová
všechny potřeby budou na místě, poplatek 40 Kč

4. Pletení pomlázky z vrbových proutků
Miloslav Kreuzer
přineste si: 10 čerstvých vrbových proutků

Bohoslužby konané v jarním období
9.4.2017 – květná neděle od 15:00

mše svatá s žehnáním ratolestí v chrámu panny Marie
v Němčicích

17.4.2017 – velikonoční pondělí od 16:00
mše svatá v chrámu sv. Jakuba většího v Předslavi

20.5.2017 od 14:00

mše svatá s májovou pobožností v kapli sv. Apoleny
v Měcholupech

TJ Sokol Předslav Vás zve na
pouťové posezení s harmonikáři
které se uskuteční 7. května od 15:00 v sokolovně

TJ Sokol Předslav oznamuje, že dne 8. května 2017 uspořádá

další pěší výlet
Tentokrát se vydáme na cestu
„OKOLO PTÍNA“
Vydejte se s námi i Vy užít si hezký volný den
-7-

TJ Sokol Předslav zve všechny
milovníky komediální frašky
na divadelní představení
z pera dvojice britských autorů
Anthonyho Marriotta a Alistaira

JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ
….aneb všichni v tom JEDOU
které Vám na jevišti
sokolovny v Předslavi
20. května od 19:00
předvede
Divadelní spolek Plánice

NOC MĚCHOLUPSKÉ KAPLE
proběhne v pátek 2. června 2017 od 19:00
O historii kaple bude přednášet pracovník
oblastního archivu v Klášteře u Nepomuka,

pan Vladimír Červenka
Hudební složku programu obstarají:

Klára Englová
a skupina Elias Klatovy,
pod vedením Pavla Koury

Zahájení nové sezóny v areálu
Letního amfiteátru v Makově
se uskuteční v sobotu 3. června 2017
Součástí tohoto zahájení bude i zábavní odpoledne pro děti
o programu budete včas informováni formou plakátů a obecním rozhlasem

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
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
Toto číslo vyšlo v březnu 2017
Náklad 350 ks
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