Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 39.

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

roč. 2016

Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda a již tady máme podzim, s potěšením musím konstatovat, že v letošním roce nenastaly vážné problémy při výrobě ani při dodávkách pitné vody do našich vodovodů. Úspěšně se nám daří pokračovat v projektu „Rekonstrukce vodárny v Petrovičkách a napojení nového vrtu“, v současné době se projednává stavební povolení.
Ve spolupráci se SUSPK závod Klatovy se podařilo dokončit propustek do rybníku u Krátkých, který letní přívalové deště již
stačily otestovat, a musím konstatovat, že kapacita propustku byla dostatečná. Přepad na rybníku také splnil svoji funkci, ale nevyčištěné koryto Předslavského potoka zapříčinilo rozlití vody do laguny u “husárny“. Z tohoto důvodu proběhla jednání se správcem
toku Lesy České republiky s.p., která budou dále pokračovat.
Pro přípravu projektu „Kompostéry zdarma“ jsme se dohodli ve Svazku Měčínsko na další spolupráci a podepsali smlouvu s firmou INCIEN – Institut cirkulární ekonomiky pro administraci projektu, nyní se zpracovávají podklady pro podání žádosti o dotaci.
V Makově a Němčicích byly na žádost občanů osazeny značky na snížení povolené rychlosti v obci. V Třebíšově i značka Začátek
obce na komunikaci od Pečetína. Doufám, že dojde ke zvýšení bezpečnosti v obcích.
Na malém sokolském hřišti v Předslavi se za pomoci místního truhláře podařilo osadit slibovanou knihovničku, pravidla půjčování
jsou na ní vyvěšena a já doufám, že bude sloužit všem, kdo mají dlouhou chvíli nebo si jen chtějí posedět s knihou v hezkém prostředí.
Knihy se budou pravidelně obměňovat, tak doufám, že si každý vybere.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásný podzim, doufejme, že i hřejivé babí léto, a mnoho sil na přípravu pro nadcházející zimní
období.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
11. zasedání ZO Předslav konané dne 15.9.2016 v Předslavi:
Usnesení:
č. 164 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 10. zasedání ZO Předslav.
č. 165 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření Obce Předslav za 1.- 6. měsíc 2016.
č. 166 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 790/23 o výměře cca 70 m² v k.ú. Předslav ve vlastnictví
Obce Předslav.
č. 167 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku st. p.č. 63 o výměře 7 m² v k.ú. Třebíšov ve vlastnictví Obce
Předslav.
č. 168 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku st. p.č. 66 o výměře 8 m² v k.ú. Měcholupy u Předslavi ve vlastnictví
Obce Předslav.
č. 169 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směny části pozemku p.č. 616/1 o výměře cca 1 551 m² v k.ú. Petrovičky u Předslavi
ve vlastnictví Obce Předslav za část pozemku p.č. 306/10 o výměře cca 1 105 m² v k.ú. Petrovičky u Předslavi ve vlastnictví p.
Jana Rozsypala, Petrovičky 8, 339 01 Klatovy.
č. 170 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 309/2 o výměře 181 m² a části pozemku p.č. 288/1 o výměře cca 105 m²
v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví p. Michala Jozy, bytem Pod Hůrkou 553, Klatovy III, 339 01 Klatovy za část pozemku p.č. 288/14 o výměře cca 286 m² v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví Obce Předslav. Náklady spojené se směnou hradí
obec Předslav.
č. 171 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 106/1 o výměře 544 m² v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví Obce
Předslav za část pozemku p.č. 288/10 o výměře cca 216 m² a část pozemku p.č. 37/1 o výměře cca 273 m² v k.ú. Makov u
Předslavi ve vlastnictví Měcholupské zemědělské a.s. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 172 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem pozemků p.č. 942, 948, části pozemku p.č. 693/1 (cca 6 165 m²), části pozemku
p.č. 604/1 (cca 1 278 m²) a části pozemku p.č. 954 (cca 1 114 m²) všechny v k.ú. Třebíšov Měcholupské zemědělské a.s. podle
podmínek stávající nájemní smlouvy. Pozemky p.p.č. 604/1 a p.p.č. 954 zůstanou pronajaté podle stávajících nájemních smluv.
č. 173 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Plán inventarizace 2016 a složení hlavní inventarizační komise.
č. 174 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Předslav.
č. 175 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad.
č. 176 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Předslav.
č. 177 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zařazení stavby trafostanice KT-0818 na st.p.č. 39 k.ú. Makov u Předslavi do majetku obce
Předslav v hodnotě 45 894,40 Kč, cena byla stanovena znaleckým posudkem č.4971-38/16 vypracovaným paní Hanou Moulíkovou, Obytce 41, 339 01 Klatovy.
č. 178 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nákup pozemků pro stavbu a rekonstrukci vodárny v Petrovičkách p.č. 270/10 o výměře 384
m², p.č.270/9 o výměře 90 m², část pozemku p.č. 307 o výměře cca 609 m², část pozemku p.č. 270 o výměře cca 1 494 m², a
pozemek p.č. 270/12 o výměře 2 527 m² všechny v k.ú. Petrovičky u Předslavi od pana Jana Rozsypala, Petrovičky 8, 339 01
Klatovy, za cenu 40,- Kč/m². Náhrady spojené s nákupem uhradí kupující.
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č. 179 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í konání 52. Rallye Šumava Klatovy v dubnu 2017, rychlostní zkouška bude vedena v prostoru Petrovičky-Petrovice-Němčice-Třebíšov.
č. 180 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce jednáním s podnikem Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí
Berounky o údržbě staveb a čištění toku Předslavského potoka (ČHP 1-10-03-066, IDVT 10256458).
č. 181 – ZO projednalo a r o z h o d l o sposkytnout na základě žádosti TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01
Klatovy, dotaci ve výši 100 000,- Kč na opravu části střechy sokolovny, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/2192/16. Dotace bude poskytnuta z důvodu
havarijního stavu střechy nad přísálím budovy sokolovny.
Tímto ZO ruší části usnesení č. 146 ze dne 28.4.2016 články: TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01
Klatovy; ve výši 8 000,- Kč na pořádání tradičního turistického pochodu okolím obce, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/238/16; TJ Sokol Předslav, IČ:
48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 80 000,- Kč na opravu části střechy sokolovny, s vyúčtováním do
10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, dotace bude poskytnuta za předpokladu
obdržení dotace z programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2016, vedené pod č.j. Předslav/236/16.
č. 182 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2016 ve výši 45 300,- Kč.
č. 183 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce jednáním s firmou MV Projekt Klatovy s.r.o. o projektu „Předslav – obnova vedení NN“.
č. 184 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í akci „Novostavba stáje a hnojiště Měcholupy“ a p o v ě ř u j e starostu obce jednáním s firmou Měcholupská zemědělská, a.s.
č. 185 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání se společností „Pošumavská odpadová společnost“ o podmínkách uzavření smlouvy na nakládání s odpady v obci.
č. 186 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í a) v termínu září – listopad 2016 bude v obci Makov část Na lískách prováděna stavba zemního kabelového vedení NN pro připojení nového odběrního místa; b) společnost Tendra spol. s.r.o. nám oznámila, že
v letošním roce nám nebude poskytnuta dotace na dopravní automobil pro SDH Předslav, přesto naše žádost zůstává v systému a dotace může být poskytnuta v příštím roce.
č. 187 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 9/2016.

Informace obecního úřadu
Nakládání s odpady
Upozorňujeme občany na používání Sběrného dvora v Klatovech, přestože můžete do sběrného dvora odvážet většinu odpadu
(mimo nebezpečných a komunálních), stává se poslední dobou zlozvykem nechávat různé pytle, ale i volně ložené odpady v místech
instalace zvonů na tříděný odpad. Tento odpad nezmizí sám, ani ho neodveze svozová firma, svůj problém „kam s ním“ jen přenesete
na naši pracovnici, která se stará o úklid veřejných prostranství. Buďte alespoň k ní ohleduplní, když Vám není zatěžko znečišťovat
veřejné prostranství. Pokud odpad odvezete do Sběrného dvora, tak kontrolujte prosím, zda obsluha správně zapsala množství Vámi
dovezeného odpadu, protože za tuto službu obec platí městu nemalé peníze. Množí se také stížnosti na způsob třídění ve Sběrném
dvoře. Jsem rád, pokud se tyto informace dovím, protože jsou vždy podkladem pro jednání se zástupci města. MK

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do zastupitelstva Plzeňského kraje.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Věřím, že
občanům není lhostejná budoucnost nás všech a že účast v nadcházejících volbách bude vysoká. Právě volby do zastupitelstva Plzeňského kraje velkou měrou ovlivňují rozvoj a dění v naší obci i v dalších obcích ležících na území Plzeňského kraje, a proto využijte
svého práva a přijďte volit.
Z důvodu konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje oznamujeme občanům, že v pátek 7. 10. 2016 bude pobočka České
pošty – Partner Předslav otevřena pouze dopoledne, od 8.00 do 11.00 hodin. Odpoledne bude jak na této pobočce, tak i na Obecním
úřadu v Předslavi zavřeno.

Vzdělávání
Ze ZŠ a MŠ Předslav
I pro tento školní rok 2016/2017 zůstává organizace školy stejná. V ZŠ jsou
dvě třídy, v jedné třídě je spojený 1., 2. a
3. ročník – to je 17 žáků, ve druhé třídě
jsou žáci 4. a 5. ročníku – 8 žáků. Mateřská škola je organizována jako jednotřídní, letos s 24 žáky. Do školní družiny
je k docházce přihlášeno 24 žáků. Škola
má dostatečný počet žáků, nejedná se o
školu výjimkovou. ZŠ i MŠ mají pro letošní školní rok nově zpracovaný ŠVP.
V mateřské škole nastoupila na zástup
za mateřskou a rodičovskou dovolenou
paní učitelka Eva Žatková z Klatov. Ostat-

ní personální obsazení školy zůstává stejné.
V ročním plánu ZŠ se budeme zaměřovat na výchovu ke zdravému životnímu
stylu, spolupráci a partnerství se zákonnými zástupci, prevenci rizikového chování,
budeme sledovat způsoby komunikace,
rozvíjet funkční gramotnosti.
Školním rokem nás bude provázet projekt „Pověsti“. Naplánovali jsme například
besedu a návštěvu Městské knihovny v Klatovech, pasování žáků prvního ročníku na
čtenáře, vědomostní A-Z kvíz, turistický
pochod pro rodiče s dětmi, výlet do Plzně
a do Prahy.
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V měsíci září jsme již navštívili spádovou školu v Měčíně, kam nás každoročně
zvou k účasti na hudebním pořadu, měli
jsme besedu zaměřenou na EVVO, E-liška
Mia. V měsíci říjnu nás čeká korálkování
s paní Natalkou Vítovcovou, návštěva ZSŽ
Plzeň a beseda s panem Karlem Makoněm.
Dýňohrátky plánujeme předběžně v týdnu od 17.10. od 15,30 hodin. Přesný termín včas zveřejníme. Za základní školu i
za mateřskou školu srdečně zveme širokou veřejnost a všechny zájemce k účasti.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název „Kouzelný

rok“. Činnosti jsou plánované v integrovaných blocích – Školka plná kamarádů,
Foukej, foukej větříčku, Než zazvoní zvoneček, Zimní radování, Probouzení jara a
Hřej sluníčko hřej. Děti tak v přirozeném
běhu roku projdou všechna roční období,
získají potřebné kompetence z různých
oblastí života, připomenou si některé lidové zvyky a tradice. Tak jako v základní

škole, tak i v mateřské škole budeme využívat polohy obce k rozvoji dětí v enviromentální oblasti a podporovat děti ke
vztahu k životnímu prostředí.
Během měsíců července a srpna proběhla rekonstrukce školní zahrady. Byly
nainstalovány nové hrací prvky – skluzavky, houpačky. Byly vybudovány nové dopadové zóny ke zvýšení bezpečnosti dětí.

Ostatní hrací prvky prošly rekonstrukcí.
Díky tomu jsou děti podporovány k větší
pohybové aktivitě, která je nedílnou součástí celkového rozvoje dítěte.
Dětem, žákům i jejich rodičům přejeme pohodový školní rok.
Mgr. Alena Kroupová - ředitelka

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Fotbalová hřiště opět žijí...
Předehrávkou 12. kola byla v půli srpna zahájena nová sezona okresního přeboru mužů. Její podzimní třináctikolová část je
v tuto dobu již za svou polovinou a jednotlivá mužstva se každý
víkend v lítých bojích opět ženou za bodovým ziskem. Tým měcholupského áčka hraje už třetí rok za sebou v okresním přeboru
a i na prvních výsledcích jeho letošního působení v této soutěži
je znát, že už tu není žádným nováčkem. I se dvěma předehrávanými utkáními bylo do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje zatím
odehráno sedm zápasů a to s následujícími výsledky:
12. kolo Budětice – Měcholupy; hráno v sobotu 13.08.; výsledek
0 : 1 (0:0); branky: 68. Rašek Josef; rozhodčí: Kurc Lubomír;
ŽK: 3:1; ČK 1:0 (60. Švehla František); diváků: 140.
13. kolo Měcholupy – Vrhaveč; hráno v sobotu 20.08.; výsledek
0 : 3 (0:2); branky: 4.(PK) a 78. Mundl Karel, 11. Krýsl Alois;
rozhodčí: Brůha Radek; ŽK: 0:3; diváků: 60.
1. kolo Velký Bor – Měcholupy; hráno v sobotu 27.08.; výsledek
1 : 3 (0:0); branky: 81. Nováček František – 47. Zedník Martin,
52. Rašek Josef, 85. Bálek Dušan; rozhodčí: Mazanec Marek;
ŽK: 3:1; diváků: 70.
2. kolo Měcholupy – Běšiny; hráno v sobotu 03.09.; výsledek
2 : 1 (2:1); branky: 7. Bečka Stanislav, 25. Zedník Martin – 45.
(PK) Petrželka František; rozhodčí: Bureš Jiří; ŽK: 1:0; diváků:
50.
3. kolo Janovice – Měcholupy; hráno v neděli 11.09.; výsledek
2 : 1 (1:0); branky: 21. Hájek Matěj, 55. Urban Miroslav – 76.
Havlíček Pavel; rozhodčí: Marek Pavel; ŽK: 1:2; diváků: 70.
4. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 18.09.; výsledek
2 : 4 (0:2); branky: 62. Jára Karel, 90. Šipla Miroslav – 6. Za-

Historie
Čísla popisná v Makově – 2.
Čp. 4 – lidové označení „u Korábů“.
Čp 4 míval panský mlýn, který je připomínán již v berním rejstříku Plzeňského
kraje z roku 1379, kde se píše o poplužním dvoru, třech poddanských dvorech,
prostředně velkém mlýnu, rybnících...
V roce 1775 dostal bývalý mlýn čp 4 a
od 3. května 1870 čp 29. U mlýna bývala
také pila (katr) poháněna rovněž vodním
kolem a která je připomínána při popisu
měcholupského panství v roce 1719 s hodnotou 34 zl. V roce 1734 měl rustikální
mlýn v nájmu mlynář Tomáš Krátký. Platil ročně 15 zl. nájmu vrchnosti. Po úhradě
nájmu měl zisk asi 10 zl. ročně. Dále měl
v nájmu 2 strychy polí, luka na ½ vozu
sena a zahrádku 2 věrtele. Mlýn byl o jednom mlýnském kole s jednou stoupou (složením) na nestálé vodě. Povodní jenž se
udála 24. června 1768 byl mlýn i pila od-

dražil Zdeněk, 26. Bálek Dušan, 66. a 78. Bečka Stanislav;
rozhodčí: Lojík Václav; ŽK: 1:2; diváků: 65.
5. kolo Měcholupy – Hradešice; hráno v sobotu 24.09.; výsledek
1 : 5 (1:2); branky: 5.(PK) Zedník Martin - 10. Vaněček David,
32. a 67. Novák David, 70. Melka Jakub, 89. Metlička Václav;
rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 3:1; diváků: 70.
Výsledková tabulka po 5. kole soutěže vypadala následovně:
Rk.

Tým

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

Vrhaveč
Hradešice
Bolešiny
Luby "B"
Sušice "B"
Malý Bor
Měcholupy
Janovice
Hartmanice
Nezamyslice
Budětice
Dešenice
Běšiny
Velký Bor

Záp.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V3 VP2 R1

6
5
5
3
4
4
4
3
3
2
1
1
0
0

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

1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
3
1

P0

Skóre

Body

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

25:06
26:09
27:14
11:06
26:16
15:12
12:14
18:27
14:18
17:25
13:18
15:25
07:16
06:26

19
19
17
14
12
12
12
11
10
6
5
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Zbývající zápasy této podzimní části se odehrají v následujících termínech:
06. kolo Bolešiny
– Měcholupy sobota 01.10. – 16:00
07. kolo Měcholupy – Luby B
sobota 08.10. – 16:00
08. kolo Sušice B
– Měcholupy neděle 16.10. – 15:30
09. kolo Měcholupy – Hartmanice neděle 23.10. – 15:30
10. kolo Nezamyslice – Měcholupy sobota 29.10. – 14:30
11. kolo Měcholupy – Dešenice
sobota 05.11. – 10:15

plaveny, viz Zpravodaj č. 5. Protože tehdejší mlynář Štěpán Krátký nebyl schopen mlýn obnovit, postavila vrchnost na
tomto místě domek v němž žil Štěpán
Krátký v nájmu až do své smrti. Po povodni vrchnost oba rybníky „Pod kravárnou“ i „Draský“ zrušila a zatravnila.
V dávné minulosti se mezi sousedy
tradovala pověst o tom, že v bývalém panském mlýnu se měl objevovat vodník. Blíže o tom pojednává můj článek ve Zpravodaji č. 26.
V roce 1775, při sčítání obyvatel měl
Štěpán Krátký 48 let, manželka Anna 52
let, syn Václav 21 let a byl vyučen krejčím a syn František 9 let. Václav se pak
dostal do čp 2. Štěpán Krátký robotoval 3
dny v roce a to o žních. V roce 1779 Štěpán Krátký zemřel a domek čp 4 vrchnost
prodala Václavu Šilhavému za 40 zlatých.
Václav Šilhavý byl starším synem hostinského Bartoloměje Šilhavého v Makově.
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V roce 1785 k domku byly 3 zahrádky: před okny 19,5 × 13,5 sáhu (Martin
Šilhavý prodal část této parcely, na které
pak vznikla obecní kovárna a po té čp 31),
hráz od bývalého rybníka „Pod kravárnou“ 27 ⅔ × 4 sáhy a zahrádka vedle
panských stájí (konírny) 15 × 11 sáhů tj.
parcela pč. 30 na níž nyní stojí čp 4.
Podle poslední vůle Václava Šilhavého se majitelem čp 4 v hodnotě 100 zlatých stal 20. prosince 1805 syn Martin Šilhavý. V roce 1837 měla stavební parcela
137 □ sáhu = 492,65 m2. 9. ledna 1845
Martin Šilhavý postoupil chalupu svému
synovi Janovi v ceně 160 zlatých konvenční měny.
Dle „Komisálního“ protokolu z 5. prosince 1851 odváděl Jan Šilhavý domkář
ročně 4 měřice (1 měřice = 61,5 l) žita do
obecní hromady za pasení dobytka obecním pastýřem.
Před rokem 1870 si Jan Šilhavý zadaptoval hospodářskou budovu, kterou posta-

vil již jeho otec Martin na stodolu a stáj
na parcele pč. 30. K této hospodářské budově přistavěl obytnou část a čp 4 si pak
Jan přenesl ze staré chalupy na novou, viz
zápis: „Výměrem Okresního soudu v Klatovech z 3. května 1870 povoluje se první
knihovní vklad pro chalupu na pozemkové parcele č. 30 od čp 4 v Makově nově
vystavěnou v odhadní ceně 513 zlatých 55
krejcarů rakouského čísla a současně se
poznamenává, že stará chalupa pod čp 4
obdržela a má nyní čp 29 v Makově“.
Dcera Jana Šilhavého Filomena se
vdala za Tomáše Urbánka, rodáka z Nedaniček a ti se pak roku 1891 stali majiteli
čp 4. V roce 1904 tuto chalupu koupil Václav Kodýtek z čp 7 – hostinský z Makova, neboť Tomáš Urbánek se již jako vdovec odstěhoval zpět do Nedaniček. V roce
1905 kupují chalupu čp 4 Bohumil Tomášek z čp 18 v Makově a jeho žena
Františka, původem Černá z Hoštic. Františka ale záhy zemřela a Bohumil se znovu
oženil s Annou, rozenou Míškovou z Vítkovic, a v roce 1913 byla chalupa na ně
zapsána.
Dle článku, který uvedl regionální deník „Šumavan“ v této době, byl zedník
Bohumil Tomášek závistivý, za což se dostal až k soudu. Jednou měl koupit jalovici, ale nechtěl za ni dát moc peněz. Z obchodu sešlo a jalovici koupil kolega
z práce, František Kodýtek z Petroviček.
Tomášek byl dlouhé dny vzteky bez sebe
a přemýšlel o pomstě. Nevymyslel nic
kloudného, takže v noci 17. května roku
1912 si na Kodýtka za vesnicí počkal.
V příhodnou dobu začal po něm házet připravené kameny a jedním ho trefil do hlavy. Pak k němu přiběhl a začal ho ještě
pěstmi mlátit. Kdyby Kodýtek nezačal volat o pomoc, možná by tam „vypustil duši“. Tomášek z místa činu uprchl, ale byl
poznán a četník si pro něho přišel domů.
Sice u soudu dostal za těžké ublížení šest
týdnů vězení, ale to nebyl žádný přísný
trest, takže se mohlo úplně normálně stát,
že v závistivém počínání, včetně různého
napadání pokračoval.
Roku 1936 převzali chalupu syn František Tomášek s manželkou Annou, rozenou Francovou z Měčína. V té době se
v chalupě říkalo „u Venclíčků“. František
Tomášek byl před sloučením obcí v roce
1960 (Makov, Petrovičky, Měcholupy a
Předslav) dlouholetým předsedou MNV
v Makově. Byl zedníkem u Zemědělského
stavebního podniku v Klatovech. Jeho bratr měl 7. května 1945 v rokli za Velkým
polem zastřelit 18-tiletého německého vojáka, prchajícího před Američany, kteří
zatýkali německou tankovou jednotku v lesích za Petrovicemi. Voják pak byl pochován na hřbitově v Němčicích. Po válce
se bratr odstěhoval spolu se sourozenci do
pohraničí, do Kraslic. Kolem roku 1990
získal čp 4 syn Františka Tomáška, Jaroslav. Po jeho smrti (∗ 3.3.1943 - † 20.

12.1998) chalupu zdědila dcera Mirka,
která se provdala za Petra Nechybu, pak
se rozvedla a v čp 4 žije se svými dcerami. Kolem roku 2010 byla zahájena rekonstrukce obytné části, kterou ale přerušila v roce 2012 povodeň. Povodně postihly naší obec v několika uplynulých letech
tři, a to v roce 2002, 2012 a v roce 2013.
Při všech těchto povodních šla voda přes
most. A právě největší povodeň byla ta
v roce 2012. Nejen na množství vody, ale
i rozsahem škod. Tehdy 3. července
v předvečerních a večerních hodinách obrovský příval vody zasáhl všechna čísla
popisná při potoku. Na příklad u čp 4
voda dosahovala ke spodním okrajům
oken. Ještě před setměním při pohledu do
Chobotu, bylo možné spatřit obrovské
jezero, z jehož hladiny vystupovaly stromy a keře při potoku. Velmi aktivně pomáhali postiženým občanům nejen místní
hasiči, ale i ti z Předslavi a Měcholup,
rozvozem pytlů s pískem, odčerpáváním
vody, vynášením nábytku a podobně.
Čp. 29 – lidové označení „u Bílků“.
Chalupu čp 29 koupil v roce 1874 Antonín Teřl od Jana Šilhavého pro své děti
Josefa, Marii a Annu. Antonín Teřl byl
z čp 6 v Makově a rodák z Nedanic čp 15.
Syn Josef Teřl roku 1876 postoupil svůj
díl na čp 29 sestrám a sám získal od svého
otce stavební místo pro čp 32, které
koupil Antonín Teřl již v roce 1869. Chalupu čp 29 nakonec zdědila Anna Teřlová,
která se vdala za Jana Bílka z čp 9 v Makově. Druhý bratr Anny Teřlové, vdané za
Jana Bílka, Jan Teřl, byl ženat s Marií
Brůhovou z čp 16 v Makově a ti bydleli
také v čp 29. Sestra Anny, Marie, se dostala do Vídně, kde pak žila. Otec Jana
Bílka, Šimon, byl posledním ovčákem ovčína v Makově před jeho zrušením po roce 1860. Před ním vykonával ovčáka Václav Petlan z čp 17 v Makově.
V roce 1940 se převádí chalupa na
vnuka Václava Bílka. Jeho otec, Václav
Bílek brzy zemřel († 3. května 1919 ve
věku 31 let) na zranění po návratu ze světové války a vdova po něm Barbora, rozená Tomášková z čp 17 v Makově se znovu
vdala za Václava Vlasáka do čp 8 v Makově. Barbora byla již třetí ženou Václava
Vlasáka.
Vnuk Václav Bílek se oženil s Marií,
rozenou Altmanovou z Petrovic, kteří stavení postupně přestavěli. Po smrti Václava
Bílka (∗ 24. února 1918 - † 20. dubna
1967) zdědila celou usedlost manželka Marie (∗ 1. června 1920 - † říjen 2001). Ta ji
pak předala mladšímu synovi Josefu Bílkovi (∗ 19. září 1951) a jeho manželce
Marii (∗ 30. června 1956) rozené Bláhové
z Malince. V letech 1976 – 1979 byla severní část (bývalá stáj) přestavěna o dvou
podlažích. Od doby rozvodu žije v čp 29
Josef Bílek sám.

pokračování
J. Š.
-4-

MĚCHOLUPY
za světové války (1)
První světová válka dosáhla dosud nepoznaných rozměrů: demonstrovala hrůzy
moderní techniky zapojením strategie ničení nasazením nových zbraní – tanků, letadel stejně jako chemických bojových látek – a vyžádala si životy desetitisíců lidí.
Válka se dotkla ve zvýšené míře i civilního obyvatelstva nedostatkem potravin,
prací žen ve zbrojovkách, bombardováním měst a přinesla závažné politické
změny. Proti sobě stála následující mocenská seskupení: Trojspolek – Německá
říše, Rakousko-Uhersko, Itálie a připojila
se i Osmanská říše a Bulharsko. Protivníci
se seskupili v Trojkoalici (Dohodě), kterou tvořila Velká Británie, Francie a Rusko. K nim se přidaly Srbsko, Belgie, Japonsko, později i Itálie, Rumunsko,
Portugalsko, USA, Řecko, Čína a většina
latinskoamerických zemí.
Příčiny vypuknutí války tkvěly v množství protichůdných zájmů a napětí mezi
evropskými mocnostmi. Tento stav byl
způsoben hospodářskou rivalitou vedoucích průmyslových národů, bojem o suroviny a kapitálové trhy a neindustrializovaných zemí, snahou o získání kolonií a
vzrůstajícím nacionalizmem.
Napětí mezi velkými evropskými mocnostmi vedlo k uzavření řady defenzivních
spojenectví, avšak stále více se prosazoval
názor, že existující napětí se dá odstranit
pouze válkou. Tento názor vedl k silnějšímu zbrojení, a tím k připravenosti na
válku.
Po atentátu na následníka trůnu Ferdinanda D’Esté a jeho manželku Žofii
Chotkovou v Sarajevu 28.června 1914 dosáhlo napětí na Balkáně vrcholu a Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku 28. července válku. Ta zasáhla téměř celou Evropu a
pak i celý svět. Vše bylo zaměřeno na válku. A důsledky: nesmírná drahota, zchudnutí všech vrstev obyvatelstva na jedné a
bohatství zbrojařů a armádních přisluhovačů na druhé straně.
Všichni se na válku těšili, ale nikdo si
zpočátku nemyslel, že k ní opravdu dojde.
Ale události následovaly rychle za sebou:
Dne 31. července nařídil car Mikuláš II.
ruskou a císař František Josef I. rakouskouherskou mobilizaci podle spojeneckých
dohod. Dne 1.8. Německo vyhlásilo válku
carskému Rusku, 3.8. Německo Francii,
4.8. Velká Británie Německu, 6.8. Srbsko
Německu, 6.8. Rakousko-Uhersko Rusku,
11.8. Francie Rakousko-Uhersku, 12.8.
Velká Británie Rakousko-Uhersku a 23.8.

Japonsko Německu a Rakousko-Uhersko
Japonsku.
Od vypuknutí války až do konce května 1915 se konalo 6 odvodů. První pro
ročníky 1892-94 se konal v Písku, kam
byli branci dopraveni vlakem složeným
z vozů pro dobytek. Odvedeni byli tři –
Valentin Zíka, Josef Nováček a Jan Čipera, kteří narukovali již 26. října 1914.
Druhý odvod byl 24. listopadu v Klatovech pro ročníky 1878-90. Odvedení Bohumil Nováček a Josef Partingl, rukovali
15. dubna 1915. Při třetím 12. února 1915
pro ročníky 1890-91 byli odvedeni Josef
Krátký a Antonín Šalanský a rukovali
15. března do Písku a s nimi také František
Bouzek, student gymnázia v Příbrami.
Dne 31. března se konala prohlídka rozených r. 1896 a z obce neodveden nikdo.
Pátý odvod pro ročníky 1873-77 byl
8. dubna 1915 a odvedeni Antonín Chlouba a Josef Pražák, kteří rukovali 15. května. Šestý odvod se konal 28. května pro
ročníky 1878-90 a 1892-94 a byli odvedeni: Václav Hošťálek, Stanislav Mastný,
Eman Krauz, Tomáš Šafránek a Antonín
Kanta. Celkem se k prohlídkám dostavilo
z Měcholup 36 osob, ze kterých bylo 16
odvedeno. Mimo těchto narukovali první
den mobilizace vojáci na dovolené: Karel
Zíka, Jan Hunka, Vladimír Šalanský a
druhý den záložníci Eman Klička, Tomáš
Hošťálek a František Janský. Dne 27. srpna pak nováčkové k prezenční službě: Václav Krátký, Jan Klička, Václav Zíka, Bohumil Velek a Václav Partingl.
Již při první rekvizici v listopadu 1914
bylo obci Měcholupy nařízeno dodat 4 q
pšenice, 14 q žita, 18 q ovsa a 4 q ječmene. Dodávka byla obecním úřadem rozdělena pro 13 povinníků a velkostatek. Totéž
množství se muselo dodat v únoru 1915.
Hned 19. února byly zjišťovány přebytky
obilí komisí c.k. hejtmanství. Zajištěné

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V letním období uspořádala kulturní
komise dvě hojně navštívené akce v kapli
sv. Apoleny v Měcholupech. V neděli 14.
7. 2016 zazněl koncert pro 2 violoncella
v podání Jana Kellera a jeho synovce Matyáše Kellera. Zajímavě volené skladby
všechny návštěvníky nadchly. V pátek 26.
8. 2016 v podvečer jsme se setkali v kapli
se zajímavou osobností z řádu Karla Boromejského. Sestra Goretti vyprávěla o
svém životě řádové sestry, a hlavně o charitativní činnosti, kterou organizuje v Praze. Spolupracuje s řadou institucí a podniků u nás i v zahraničí a shromažďuje
v rozsáhlých prostorech v Praze – Řepích

obilí (17 q žita a pšenice) obec dodala
28. dubna. Též byl místodržitelstvím zabaven veškerý oves vyjma 3 kg denně pro
jednoho koně, celkem 9,5 q a nařízeno ho
dodat 27. května. Mezi tímto se muselo
3× veškeré obilí přihlašovat pro zjištění
zásoby chlebovin. Soupisy těchto zásob
byla nucena pořizovat obec. K tomu byl
ustanoven c.k. hejtmanstvím důvěrníkem
učitel Jabůrek z Němčic. Ku třetímu soupisu 25. května ustaven důvěrníkem učitel
Jína z Předslavi.
Začátkem války značně zdražily potraviny i když byly vládou stanoveny ceny
maximální přes které nesměl žádný maso
a tuky prodávat. Bramborů byla v r. 1914
nadúroda a jejich cena byla 14 až 16 korun za metrák. Ceny obilovin reguloval
Válečný obilní ústav, jen kterému se muselo veškeré obilí prodávat. Obchod s obilím musel být řešen přes tento ústav a bez
jeho povolení to nebylo možné.
Na vesnicích byli k vidění městští lidé
s pytlem na zádech, v rukou mošnu a jednu nebo dvě konve, kteří chodili po staveních a nakupovali mouku, vejce, máslo i
jiné živobytí a mléko do konví. Všestranně obtíženi se vraceli na dráhu a dál pak
do krajského a někdy i hlavního města
království. Často je na nádražích očekávali policisté a četníci a dotyční museli jít
místo ke svým rodinám k okresnímu soudu.
Také přicházelo do vesnice 4 nebo 5
vojáků bez zbraní ale s pytli a hledali i se
ptali dětí, kde je dub nebo kaštan a vylézali na stromy, setřásali je a sváželi do
Klatov do skladišť ke zpracování na léky
a výživné krmivo pro koně. Přicházeli i
dragouni bez pytlů ale s provazy a srpy,
kteří u plotů a cest sekali kdejaké kopřivy
a vázali je do otepí a odnášeli je do skladišť ve městě, odkud je zasílali ke zpracování na vlákna. Všeobecně se tvrdilo, že

suroviny na vlákna nebudou, neboť Rakousko a Německo jsou ze všech stran
uzavřeni dovozu bavlny, vlny, obilí i kovů.

materiál (nábytek, zdravotní potřeby, matrace, vozíky, berle, atd.), který pak rozdává potřebným. Tato již starší paní nás velmi zaujala elánem i životním optimismem.
Její inspirativní vyprávění doplnili sourozenci Andrlíkovi, kteří zahráli na klavír a
housle. Melodie pro potěšení a dobrou náladu všechny přítomné potěšily.
V sobotu 17. 9. 2016 byl připraven 5.
zájezd Obce Předslav. Tentokrát jsme mířili do ZOO v Praze. Přes potíže s dopravou (původní rozbitý autobus nahradila pár
dní před odjezdem jiná společnost), přes
obavy z deště a onemocnění několika dětí,
se zájezd vydařil. Počasí nám v Praze přálo a děti měly radost, že jsme my dospělí
vydrželi celý den běhat po rozlehlém
areálu ZOO. O tento zájezd byl velký

zájem, proto prosím již nyní přemýšlejte,
kam vyrazíme příští rok. Případné nápady
sdělte kulturní komisi. Děkuji všem, kteří
se podíleli na organizaci, hlavně děvčatům
z obecního úřadu za vzornou spolupráci.
Co pro příští období připravujeme?
V úterý 22. 11. proběhne od 17:30 v předslavské sokolovně ukázka adventních dekorací p. Šebestové, budeme se podílet na organizaci adventního koncertu v kostele
v Předslavi začátkem prosince, kde se pokusíme vytvořit slaměný betlém, a uspořádáme vánoční koncert v měcholupské kapli. Tyto aktivity se připravují, o termínech
budete včas informováni.
Přeji vám pohodový podzim a těším se
na další setkávání s vámi.
Anna Vlasáková
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Gyula v Uhrách 1915,
vpravo Stanislav Mastný

Hned po odvodech 28. května 1915
museli odvedenci nastoupit vojenskou
službu do uherského města Gyuly, neboť
tam byl přeložen doplňovací sbor z Písku.
Bylo to těžké loučení s pláčem, skoro jako
na smrt a skutečně měli jí tito mladíci
docela na blízku. Byli to ti nejschopnější a
zdraví a po třítýdenním výcviku přiděleni
hned k pochodovým setninám a zavezeni
do Ruského Polska k městu Dubnu (nyní
Ukrajina), které a mnoho dalších naši postupně dobývali. Zde byl smrtelně zraněn
Stanislav Mastný a 12. září 1915 zemřel.
Byl to již druhý mrtvý z naší obce. Třetím
byl Václav Krauz pokrývač z č.29, který
padl v Srbsku.
J.M.

Různé
Informace z dění v obci:
- Měcholupská lávka: 30. července proběhla v areálu měcholupského koupaliště netradiční hasičská soutěž Měcholupská lávka.
Celkem se zde utkalo 5 družstev, včetně týmu žen z Předslavi. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – hasičský útok a štafeta přes lávku
měcholupské nádrže. Celá akce proběhla zdárně, při vyhlašování výsledků si pohár za vítězství převzalo družstvo z Vřeskovic, na 2.
až 4. místě se umístila mužstva z Borov, z Měcholup a předslavské ženy a výsledkovou listinu uzavíral tým z Makova. Krásné počasí,
perfektní nálada a úsměvy na tvářích diváků umocnily dojem z celého dne. Všem organizátorům patří za tuto akci velký dík.
- Sportovní odpoledne v Předslavi: Ve stejný den kdy proběhla Měcholupská lávka, tedy 30. července, se pak v Předslavi konalo
tradiční sportovní odpoledne určené sice zejména dětem, při němž se však mohli sportovně vyžít i dospělí. Skvělé počasí pak na
hřiště k místní sokolovně přilákalo hojnost návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani členové spolku Přátelé české historie z Klatov,
kteří využili toho, že při této akci došlo k jednorázovému zpřístupnění historického sklepení nalézajícího se pod hřištěm. Odpoledne
strávené u předslavské sokolovny se jak malým, tak i těm velkým líbilo a místní TJ Sokol tak patří dík za další hezkou akci.
- 5. ročník Makovské taktoriády V sobotu 27.8.2016 se konal již pátý ročník Makovské Traktoriády, kterého se v 5. kategoriích
zúčastnilo 31. závodníků. Na tomto divácky atraktivním a závodníky již prověřeném závodě nechybí mnoho překážek, jako napří klad „Makovská prašná mulda“, vodní příkop nebo couvání s károu. I v letošním roce přilákala Makovská traktoriáda spoustu diváků
a pro děti nechyběl ani obří nafukovací kombajn v životní velikosti. Výsledky celé této soutěže pak byly následující: V kategorii
domácí výroba – motocyklový motor obhájil loňské prvenství Václav Louda z Březí, druhý byl Jiří Vokurka z Blatné a třetí skončil
Václav Kovanda z Bolešin. V kategorii domácí výroba – automobilový motor obsadil první místo Václav Ouředník z Volyně, na
druhém místě skončil Vladislav Berdych z Rokycan a na třetím Vladimír Došek z Nové vsi. V kategorii tovární výroba – výkon
motoru do 25 HP byl nejrychlejším Vladislav Berdych z Rokycan, druhým pak Jan Suda z Makova a třetím Jaroslav Zoula z Dolní
Lomnice. V kategorii tovární výroba – výkon motoru nad 25 HP si první příčku vybojoval Jan Kraus z Třebíšova a druhou obsadil
Jaroslav Schejbal z Měcholup. Ženskou kategorii letos vyhrála Andrea Loudová z Březí. Děkujeme všem organizátorům, sponzorům
i ostatním, kteří se na přípravě a organizaci celé akce podíleli. A komu se zdá, že informací z tohoto podniku je zde málo, nechť se
přijde osobně podívat na 6. ročník, který se uskuteční v polovině srpna příštího roku.
- Noc sokoloven: TJ Sokol Předslav se i v letošním roce zapojila do celostátní akce s názvem „Noc sokoloven“, která proběhla
v pátek 23. září. Na programu večera, který byl zahájen v 17:30 u místní sokolovny, se nacházely jak zajímavé a hravé soutěže pro
děti, tentokrát s pravěkou tématikou, tak i soutěžní klání pro dospělé. Ti se mohli vzájemně utkat třeba v oblíbené francouzské hře
petanque nebo nově i v obdobné hře zvané mölkky, která pochází pro změnu z Finska. Celý večer se pak nesl v přátelské a družné atmosféře sousedského setkávání a společné zábavy, ke které přispělo i příjemné počasí.

Pozvánky:

Poutní mše svatá
bude sloužena v kapli sv. Václava v Makově
v neděli 2. října 2016 od 15:00 hodin

SDH Předslav
zve rodiče s dětmi na

V sobotu 22. října pořádá TJ Sokol Předslav

COUNTRY BÁL

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

který začne ve 20:00
v sále místní sokolovny

který se uskuteční v podvečer 27. října
a opět bude zakončen ohňostrojem

K tanci a poslechu
hraje skupina TENDR

sraz v 17:00 hodin
u hasičské zbrojnice

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
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