Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 40.

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

roč. 2016

Vážení spoluobčané,
zima nesměle ťuká na vrata, spíše plískanicemi a zataženou oblohou, jen pár dní nás zatím pozlobil mrazík, který zpevnil rozblácená místa a na pár dní spoutal vodní hladiny vrstvou ledu.
Přiblížil se čas Vánoc a nového roku, kdy můžeme rekapitulovat rok starý a plánovat práci na rok nadcházející. V minulém období
se nám podařilo dokončit několik akcí, jako například výběrové řízení na projekt „Dokumentace stavby ČOV a kanalizace v obci
Předslav“, proběhla dvě kola výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dodavatelem byl
vybrán Vodohospodářský podnik a.s. Pro projekt „Rekonstrukce ÚV Petrovičky, včetně napojení nového vrtu“, jsme obdrželi rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami (součástí je stavební povolení), nyní můžeme vyúčtovat dotaci, kterou jsme obdrželi
na vyhotovení projektové dokumentace, požádat o dotaci na stavbu a vybrat dodavatele. Dne 28.listopadu proběhla kontrola z České
pošty s.p. na naší pobočce Partner, s radostí musím oznámit, že výsledkem kontroly bylo konstatováno, že vše je vedeno bez závad.
V měsíci říjnu, jak jistě všichni víte, proběhly volby do zastupitelstva Plzeňského kraje, všichni, kdo se podíleli na jejich přípravě a
realizaci odvedli výbornou práci, za kterou bych jim chtěl poděkovat. Poděkovat musím i všem občanům, kteří se voleb zúčastnili,
protože volební účast 41,6 % je nadprůměrná jak v kraji, tak v celé republice.
Na přelomu roku nabídla kulturní komise ve spolupráci s našimi občany řadu kulturních, adventních a společenských akcí, které se
moc povedly. Ještě Vás mohu pozvat na výstavu slaměného betlému a Vánoční mši do Předslavského kostela nebo na Půlnoční mši
v kostele v Němčicích. Pozvánku najdete v závěru Zpravodaje.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál mnoho krásných chvil strávených s rodinou při nejhezčích svátcích roku, do nového
roku zdraví, hodně sil a úspěšných dní.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
12. zasedání ZO Předslav konané dne 3.11.2016 v Předslavi:
Usnesení:
č.188 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 11. zasedání ZO Předslav.
č.189 – ZO projednalo a schvaluje změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Předslav. Tímto usnesením
končí platnost Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Předslav schválená na 11. zasedání ZO dne
15. 9. 2016 usnesením č. 176.
13. zasedání ZO Předslav konané dne 8.12.2016 v Makově:
Usnesení:
č.190 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 12. zasedání ZO Předslav.
č.191 – ZO projednalo a schvaluje rozpočet obce Předslav na rok 2017 v závazných ukazatelích takto: daňové příjmy – 8 620 000,00
Kč; přijaté transfery – 1 131 400,00 Kč; nedaňové příjmy – 1 671 390,00 Kč; kapitálové příjmy – 15 000,00 Kč; příjmy
celkem – 11 437 790,00 Kč; běžné výdaje – 11 197 340,00 Kč; běžné výdaje - fondy – 400 000,00 Kč; kapitálové výdaje –
3 250 000,00 Kč; výdaje celkem – 14 847 340,00 Kč; a rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019.
č.192 – ZO projednalo a schvaluje prodej části pozemku p.č. 790/23 o výměře cca 70 m² v k.ú. Předslav ve vlastnictví Obce Předslav
panu Janu Strakovi, Předslav 4E, 339 01 Klatovy za cenu 40 Kč/m². Na pozemek bude ve smlouvě zapsána služebnost na
zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (elektrické vedení). Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č.193 – ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku st. p.č. 63 o výměře 7 m² v k.ú. Třebíšov ve vlastnictví Obce Předslav firmě ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly. Za cenu 1 480,00 Kč + 21% DPH, cena byla stanovena znaleckým posudkem č.4970-37/16 vypracovaným paní Hanou Moulíkovou, Obytce 41, 339 01 Klatovy.
č.194 – ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku st. p.č. 66 o výměře 8 m² v k.ú. Měcholupy u Předslavi ve vlastnictví Obce
Předslav firmě ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly. Za cenu 1 700,00 Kč+ 21% DPH, cena byla
stanovena znaleckým posudkem č.4969-36/16 vypracovaným paní Hanou Moulíkovou, Obytce 41, 339 01 Klatovy.
č.195 – ZO projednalo a schvaluje směnu 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. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č.196 – ZO projednalo a schvaluje záměr prodat pozemky 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.
č.197 – ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemku st. p.č. 39 o výměře 5 m² v k.ú. Makov u Předslavi včetně stavby trafostanice KT-0818 ve vlastnictví Obce Předslav.
č.198 – ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout letní parket Na Lískách v Makově na sezonu 2017, Maximální počet akcí –
taneční zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
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č.199 – ZO projednalo a schvaluje na základě posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zadávacího řízení na akci „Projektová
dokumentace stavby – ČOV a kanalizace v obci Předslav“ dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení, firmu
Vodohospodářský podnik a.s., IČ 62623508 s nabídkovou cenou 1 554 850,- Kč včetně DPH.
č.200 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmu Vodohospodářský podnik a.s., IČ 62623508 na akci
„Projektová dokumentace stavby – ČOV a kanalizace v obci Předslav“ .
č.201 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce: a) k uzavření smlouvy se společností „Pošumavská odpadová společnost“ na svoz
komunálního odpadu. b) k uzavření smlouvy se společností „Pošumavská odpadová společnost“ na svoz tříděného odpadu a
nebezpečného odpadu v obci a vypovězení smluv se stávajícími dodavateli služby.
č.202 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce: a) předložit nabídku právnickým osobám podnikajícím v obci k navázání na systém
nakládání s odpady v obci. b) k uzavření smlouvy s právnickými osobami podnikajícími v obci a využívající systém nakládání
s odpady. Cena za službu bude účtována ve výši přejezdových kilometrů + 21% DPH.
č.203 – ZO projednalo a schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky za roky 1996 a1997.
č.204 – ZO projednalo a pověřuje starostu k uzavření smlouvy „Partner“ s firmou Česká pošta s.p. na poskytování poštovních služeb
v sjednaném rozsahu s účinností od 1.dubna 2017.
č.205 – ZO projednalo a schvaluje navýšení pracovního úvazku pro administrativní pracovnici obecního úřadu z 0,734 na jeden celý
s účinností od 1.dubna 2017.
č.206 – ZO projednalo a schvaluje dodatek ke zřizovací listině ZŠMŠ Předslav č.4.
č.207 – ZO projednalo a schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice č.8. Zásady pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu obce
Předslav.
č.208 – ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny č. 12/2016.

Informace obecního úřadu
Změny ve veřejné autobusové dopravě
Upozorňujeme občany, že od 11. prosince došlo ke změně ve veřejné linkové dopravě u linky číslo 432080, projíždějící naší obcí a
vedoucí z Radkovic přes Měčín, Nedanice, Třebýcinu, Předslav, Otín a Točník do Klatov a zpět. Změnou, ke které nyní dochází a na
kterou tímto upozorňujeme, je přidání dalšího dopoledního spoje, který nyní nově jezdí v pondělí a ve středu. Autobus vyjíždí
z Měčína v 11:25 a jede přes Nedaničky do Předslavi, kde staví na zastávce u školy v 11:35, odkud pak dále pokračuje přes Otín a
Točník do Klatov, kam přijíždí v 11:55.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
„Čas je cosi jako řeka událostí a dravý
proud. Neboť sotvaže se co objeví, už to
uchvátí, a už přináší něco jiného, co také
odnese.“
Marcus Aurelius
V souvislosti s ubíhajícím školním rokem a plněním školních povinností nás
vždy příchod Vánoc a konce kalendářního
roku trochu překvapí. Od září do prosince
se totiž udála spousta věcí, takže jsme čas
ani nestačili vnímat. Děti, které v září nastoupily do mateřské školy, se proměnily
v samostatné osobnosti, žáci, kteří přišli
do 1. ročníku, již umí číst.
V pouhých čtyřech měsících jsme zvládli plavecký výcvik, návštěvu školy v Měčíně, korálkování s paní Vítovcovou, byli
jsme v divadle, navštívili jsme plzeňskou

Záchrannou stanici živočichů DESOP, zorganizovali jsme dýňohrátky, výstavu podzimních dekorací, pouštění draků, nazdobili jsme adventní věnce.
Na začátku adventu proběhlo v MŠ
předvánoční posezení s rodiči, které začalo besídkou dětí. Pečlivě nacvičené básně,
písně a tanečky potěšily všechny rodiče,
prarodiče a ostatní příbuzné. V další části
společného setkání děti s pomocí rodičů
zdobily linecké cukroví a perníčky. Všichni zúčastnění se na závěr přesunuli ke
slavnostnímu rozsvícení předslavského vánočního stromu.
O pár dní později čekala na děti mikulášská nadílka spojená s návštěvou Mikuláše a čerta.
Předvánoční čas jsme dále zpestřili návštěvou svíčkárny Rodas v Liticích, ze které si každé dítě odvezlo několik vlastnoručně vyrobených výrobků.

Děkuji všem, kteří věnovali škole čas
a sponzorské dary, všem, kteří přispěli ke
zdaru školních akcí a kteří školu podporují. Na akcích organizovaných školou je
vždy hojná účast, často 100%. Vážíme si
toho. Zvlášť bych letos chtěla poděkovat i
všem žákům za trpělivost a elán, s jakým
nacvičovali vánoční písně pod vedením
paní Mgr. Petry Červené na vánoční koncert v předslavském kostele. Jsme na ně
pyšní, jsme pyšní na to, jak nelehkého
úkolu se zhostili.
I když čas vše odnesl, zůstává dobrý
pocit z vykonané práce a chuť jít dál.
Do nového roku přeji Vám všem,
abyste byli pány svého času a abyste si
vše, co čas přinese, užili ve zdraví.
Za ZŠ a MŠ
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Pěvecký soubor LADA
10. výročí
Zpívejte s námi
Tak zvou ke společnému zpívání senioři PS-LADA.

Pěvecký soubor LADA při OÚ Předslav byl založen na jaře 2006. Soubor navazuje na tradici společného zpívání v Makově koncem 80. let minulého století.
Makov se stal také základnou souboru jak
pro zkoušky, tak i vystoupení. Od února
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2015 využívá soubor společenský salónek
v Kulturně-společenském centru v Měčíně.
Svůj název LADA virtuálně odvozuje
od čtvero ročních období, které tak mistrně zobrazil malíř Josef Lada. Pod vedením sbormistra V. Frančíka si soubor získává oblibu a uznání veřejnosti našeho

Společný zpěv i doprovodná hudba
nám přináší radost do šedi všedních dnů,
obnovuje lásku k lidové písni i českému
jazyku a dává náplň k tvůrčímu využití
volného času.

regionu. Stává se součástí kulturně společenského dění.
Soubor se schází pravidelně jednou
týdně ke společnému nácviku písní a sborových skladeb, které prezentuje při veřejných vystoupeních. Tato setkávání mají
i společenský charakter.
Základní repertoár tvoří jedno až trojhlasé lidové a národní písně, koledy i populární skladby. Zpěváci, kteří ovládají
hru na hudební nástroje, založili malou
dechovku „Ladovku“. Ta vyhrává k poslechu i tanci ve volné části našeho programu

při vystoupeních souboru. Radost přináší i
spolupráce s jinými pěveckými soubory.
Ročně soubor absolvuje okolo deseti
vystoupení na různých akcích spolků a
organizací. Nevynechá ani akce v rámci
církevních svátků, jako je májové setkání
u kaple v Čínově nebo půlnoční mše
v Němčicích. V oblibě jsou také posezení
s písničkou převážně pro seniory.
Od 1. 10. 2009 je soubor registrován u
MVČR jako občanské sdružení pod názvem Pěvecký a hudební soubor LADA
při OÚ Předslav.

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Okresní přebor mezi podzimem a jarem…
První listopadovou sobotu uzavřel vítězným zápasem s mužstvem Hartmanic měcholupský A tým podzimní část této fotbalové sezony. Tato podzimní polovina soutěže pro ně znamenala
střídavé štěstí, ale poslední tři utkání, kdy dvě z nich se podařilo
vyhrát na penalty, znamenala pro mužstvo úspěšný závěr podzimu.
I díky jemu tak může měcholupský tým přezimovat se ziskem 22
bodů na hezkém šestém místě tabulky. Kéž se i následující jarní
zápasy vydaří podobně jako zakončení první půle sezony.
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:
6. kolo Bolešiny – Měcholupy; hráno v sobotu 01.10.; výsledek
3 : 2 (1:1); branky: 40. Hodl Petr, 50. Juřina Roman, 80. Vraný
Dominik – 6. Bečka Stanislav, 57. Zedník Martin; rozhodčí:
Cihlář Jan; ŽK: 1:1; diváků: 80.
7. kolo Měcholupy – Luby B; hráno v sobotu 08.10.; výsledek
5 : 1 (2:0); branky: 14.(PK) Zedník Martin, 38. Javorský Tomáš,
48. Jahoda Marek, 55. Bečka Stanislav, 57. Zadražil Zdeněk –
80. Šůs Miroslav; rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 1:1; diváků:
50.
8. kolo Sušice B – Měcholupy; hráno v neděli 16.10.; výsledek
6 : 0 (5:0); branky: 9., 34. a 41. Badarau Stefan-Aurel, 12., 22. a
65. Čanecký Jan; rozhodčí: Koura Radim; bez karet; diváků: 60.
9. kolo Měcholupy – Hartmanice; hráno v neděli 23.10.; výsledek 2 : 2 (2:2) PK 4:2; branky: 18.(PK) Zedník Martin, 28.
Jahoda Marek – 1. Hasenöhrl Vít, 43. Kolář Jan; rozhodčí:
Javorský Josef; ŽK: 1:5; diváků: 50.
10. kolo Nezamyslice – Měcholupy; hráno v sobotu 29.10.;
výsledek 1 : 1 (0:1) PK 2:4; branky: 78. Krejčí Jaroslav – 12.
Zedník Martin; rozhodčí: Poklop Luboš; ŽK: 1:2; diváků: 45.

Činnost souboru pro rok 2016
27.1. – Výroční valná hromada
7.4. – Program ke kulatým narozeninám členky souboru (70tiny)
3.5. – Vystoupení na slavnostní schůzi
– Klub přátel historie v Klatovech
4.5. – Den matek – Klub seniorů
v Klatovech
12.5. – Den matek v Měčíně, společně
se souborem ZŠ Měčín
22.5. – Májové setkání u kaple Panny
Marie Sněžné v Čínově
18.6. – Makovské divadelní léto
30.10. – Natáčení pro regionální TV –
Film pro – putování za lidovou
písní – Klatovy
14.12. – Vánoce s Ladou – Klub seniorů v Klatovech
Tam, kde se zpívá, bývá dobrá nálada i
dobří lidé. Písnička – to je klíč k srdci,
proto zpívejte s námi!
Václav Frančík,
sbormistr

11. kolo Měcholupy – Dešenice; hráno v sobotu 05.11.; výsledek 2 : 0 (1:0); branky: 18. Zedník Martin, 78. Reitmaier Michal;
rozhodčí: Stach Vladislav; ŽK: 2:1; diváků: 50.
V polovině soutěže vypadá výsledková tabulka následovně:
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Rk.

Tým

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

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

Záp.

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

V3 VP2 R1

11
8
8
5
6
6
6
5
6
4
2
2
3
1

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

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

P0

Skóre

Body

0
1
4
3
4
5
4
5
7
7
7
8
9
9

47:09
38:15
50:24
18:17
35:35
24:27
35:28
36:44
28:22
28:35
18:32
25:40
26:48
20:52

36
32
26
23
23
22
21
19
18
15
10
10
10
8

Zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
sobota 25.03. – 15:00
14. kolo Měcholupy – Velký Bor
neděle 02.04. – 16:00
15. kolo Běšiny – Měcholupy
sobota 08.04. – 15:00
16. kolo Měcholupy – Janovice
sobota 15.04. – 17:00
17. kolo Měcholupy – Malý Bor
sobota 22.04. – 16:00
18. kolo Hradešice – Měcholupy
sobota 29.04. – 17:00
19. kolo Měcholupy – Bolešiny
neděle 07.05. – 16:00
20. kolo Luby B – Měcholupy
sobota 13.05. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Sušice B
sobota 20.05. – 14:00
22. kolo Hartmanice – Měcholupy
sobota 27.05. – 17:00
23. kolo Měcholupy – Nezamyslice
sobota 03.06. – 17:00
24. kolo Dešenice – Měcholupy
sobota 10.06. – 17:00
25. kolo Měcholupy – Budětice
sobota 17.06. – 17:00
26. kolo Vrhaveč – Měcholupy

Historie
Čísla popisná v Makově – 3.
Čp. 5 – obdržel v roce 1775 panský
dvůr včetně obytného stavení, bývalé tvrze. Dvůr s tvrzí byl v minulosti chráněn na
východě a jihu vodním příkopem napájeným vodou z hořejšího rybníka nade vsí.
Na západě a severu vysokou kamennou
zdí. Ke dvoru patřila panská cihelna – čp.
18, panský ovčín – čp. 36 i čp. 9 – byt
ovčáka a panský mlýn – čp. 29.
Čp. 5 je nejstarší budovou v Makově.
Jde o zbytek hradního stavení – někdejší
tvrze. Když se v poslední čtvrtině 16. století Makov opětovně stal samostatným statkem, držel jej Vilém Sedlecký s manželkou Salomenou z Janovic. A právě Vilém
na přelomu 16. a 17. století postavil v Makově patrovou renesanční tvrz o které je
první zmínka v roce 1605, kdy si Vilém
pořídil celkový soupis veškerého majetku
v celkové výši 3 000 kop grošů míšeňských. Dále je tvrz připomínána v roce
1621 v závěti Viléma Sedleckého, kde odkazuje veškerý svůj majetek svému staršímu synovi Sezemovi který byl ženat s Kateřinou Nabkou, rozenou z Kokořova.
Když v roce 1624 zemřel Volf Sedlecký
z Újezdce a na Měcholupech, nejstarší ze
tří bratrů, dědictví jeho připadlo jeho bratru Vilémovi z Makova. Ten však již roku
1625 prodal polovinu Měcholup držitelce
Němčic Apoleně Čejkové, rozené Černínové z Chudenic a ponechal si polovinu
Petroviček a polovinu Třebíšova.
Po té, když se Sezema ujal dědictví,
jeho otec Vilém s manželkou Salomenou
zakoupili v Klatovech dům, v Hradební
ulici, kde pak žili. Druhý syn Adam Sedlecký s manželkou Lidmilou, rozenou Štěnovskou z Kadova, žili také v Klatovech.
I dcera Afra žila v Klatovech s manželem
Adamem Nebílovským z Drahobuzi.
Roku 1651 v robotním seznamu podle
víry, který psal sám Sezema, byl stár 39
let, manželka jeho Kateřina Nabka Sedlecká 36 let a dcera Lidmila Salomena 13 let.
V polovině května roku 1659 došlo k velkému požáru panského dvora v Makově,
při němž byla zasažena i tvrz. Shořela
téměř celá střecha jenž byla ze šindele a
krov. Již 20. května tohoto roku píše Sezema Sedlecký krajským hejtmanům do
Plzně ve věci škody od ohně na statku
v Makově a prosí o prominutí daní na 3
léta ve výši 1½ osedlého a odvolává se na
škody zjištěné komisí. Po požáru tvrze ji
Sezema nejen opravil, ale doplnil četnými
renesančními prvky. Od této doby je pro
tvrz používáno označení zámeček, viz: popis panství z roku 1719. V roce 1662 na
statku opět hořelo, tentokrát to byla sýpka.
V minulosti byly sýpky budovány mimo
dosah (o samotě) ostatních hospodářských
budov a to hlavně z důvodu, že v nich
často hořelo.

V roce 1677 zamřela manželka Sezemi
Sedleckého, Kateřina Nabka Sedlecká,
Sezema byl již zemřelý a Makovského
statku se ujala jejich jediná dcera Lidmila
Salomena vdaná za urozeného rytíře Jana
Vladislava Běšína z Běšin, který byl rytmistrem (kapitánem) vojenským. Jan Běšín nechal naverbovat svými lidmi klatovského poddaného v Lubech a v Makově
ho ukryl. Klatovští si proto 18. dubna
1674 na Jana Běšína stěžovali u krajských
hejtmanů.
Z panského dvora v Makově za paní
Běšínové se platilo 16 zlatých a 26 krejcarů Předslavské faře ročně. Dále podle
nařízení měli panští šafáři z panského dvora v naší obci z vůle vrchnosti přinést knězi do Předslavi vždy o pouti na svatého
Jakuba 1 krůtu, 1 husu, 2 kachny, 2 kohouty a 4 kuřata.
Běšín se ale věnoval vojenské kariéře
a statek v Makově zanedbával. Ten byl
proto prodán roku 1679 pro dluhy. Statek
koupil Adam Humprecht Fortunant Koc a
připojil jej k Měcholupům, které po své
matce Ludmile Kateřině Kocové z Račína
zdědil. Od této doby se panský dvůr postupně stává dvorem poplužním. I tvrz
přestává být panským sídlem a bydlí v ní
jen panský šafář jenž je řízen správcem
z Měcholup a někteří zaměstnanci dvora.
Ke změně existence panského dvora
v Makově dochází až v roce 1924 při parcelaci. Tehdy z celkových 122 ha panské
půdy v Makově bylo rozděleno 83 ha drobným nabyvatelům v ceně 1/8 až 1/10 tehdejší tržní ceny, která byla okolo 16 000,Kč za hektar, v závislosti na bonitě. Zbývajících 39 ha převážně na Zvoncích se
rozdělilo při 2. parcelaci v roce 1948. Jednotlivé hospodářské objekty ve dvoře přednostně získávají zaměstnanci dvora. Z původního čp. 5 tak vznikají další nová čp. –
37, 38, 39 a 42. Čp. 37 původní stáj –
kravín, čp. 38 hospodářská kolna, čp. 39
druhá část rozděleného čp. 5 a čp. 42
spodní část panských stodol. V čp. 5
bývala na místě současné stodoly panská
konírna.
V parcelaci bylo čp. 5 přiděleno Emanuelu Hošťálkovi. E. Hošťálek byl synem
Františka Hošťálka, domkáře v Kydlinech
čp. 31 a jeho manželky Josefy rozené Slívové z Vítkovic čp. 9. Emanuel Hošťálek
se oženil s Annou Mongersteinovou z Kroměždic čp. 27, kde krátce bydleli. Pak se
dostali do panského dvora v Makově. Zde
oba pracovali u dobytka a Emanuel se
také staral o jeho pasení. Jméno Hošťálek
bylo v Makově ale již dříve, například
v roce 1775, při sčítání obyvatel se po
Adamovi Hošťálkovi uvádí sirotci: dcera
Kateřina 40 let, která byla uprchlá a nalezenec Anna 37 let...
Jméno Mongerstein se dostalo do Kroměždic pravděpodobně z Kvášlic. Tam při-4-

šel první nositel tohoto jména okolo roku
1750 z Mnichova (v Německu) prostřednictvím hraběte Thuna a byl hajným.
Hrabě Thun v té době vlastnil velkostatek
v Obytcích, kam Kvášlice náležely. Jak
jsem se již v minulosti zmiňoval, velkostatky v Obytcích i v Měcholupech tvořili
jedno panství s hlavní správou v Obytcích.
Bylo to celkem 19 vsí v majetku Řádu
svatého Jana.
Emanuel Hošťálek část stavení v roce
1925 přestavěl, aby vyhovovalo menšímu
hospodářství. V roce 1929 převzal hospodářství syn Josef Hošťálek (∗ 13. 12. 1904
– † 7. 8. 1977) a jeho manželka Anna,
rozená Krýslová z Bolešin. Starší bratr
Josefa, Emanuel Hošťálek se v roce 1920
oženil s ovdovělou Josefou Partinglovou
z čp. 25, rozenou Malánovou z Malince.
Josef Hošťálek byl vyučený pokrývač,
v obci byl zapojen do veřejné činnosti.
Kolem roku 1970 bylo původní obvodové zdivo o šíři 90 cm postupně odstraněno a nahrazeno novým o síle 45 cm.
V roce 1973 předal Josef Hošťálek polovinu usedlosti čp. 5 své dceři Jaroslavě
a zeťovi Josefu Švejdovi a druhou polovinu zdědil jeho syn Josef ( ∗ 1940 –
† 2003), ten byl známým bavičem. Josef
s manželkou Irenou měli 3 děti. V čp je ve
sklepě studna, která byla kdysi využívána.
Od roku 2016 vlastní usedlost paní Reháková z Točníka, rozená Černá z Nové Plánice. Je rozvedená a žije zde se třemi
dětmi.
Čp. 39 – vzniklo v roce 1924 při parcelaci. Jde o druhou část bývalé tvrze, oddělenou od čp. 5. Zde bývaly byty dvou
deputátníků. V parcelaci tuto část získal
se dvěma ha polí panský kočí Václav Kubice s manželkou Annou. Pole však brzy
prodal Karlu Velíškovi z čp. 2 v Makově.
Budovu se zahradou prodal Kubice ve
válce Václavu Toušovi z čp. 15, který si
chtěl na zahradě postavit hospodářské budovy k 6 ha polí a lukám jenž dostal od
otce Václava Touše z čp. 15. Usadil se
však jako čalouník v automobilce v Mladé
Boleslavi a proto 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. Kolem zahrady byla kamenná zeď, která byla při stavbě silnice v roce 1948-49 zbourána a kámen použit jako štět do silnice. Ostatní
štět je z Lísek. Štěrk se lámal a drtil na
Ptíně mobilním drtičem. Součástí nové
silnice byla i kanalizace. Do té doby byla
stará cesta samé bláto a po jejích okrajích
rostly kopřivy, žebrácké vši a nejrůznější
plevel.
Při této stavbě bylo postoupeno na
novou silnici od čp. 39 – 164 m2, od čp 5
– 66 m2 a od čp 17 – 130 m2 pozemků,
viz. Snímek z katastrální mapy.

Snímek z katastrální mapy z roku 1973
Vypořádání proběhlo s čp. 17 finančně. U čp. 39 a čp. 5 bylo náhradou postavení žulové podezdívky s betonovou
krycí deskou, zděnými sloupky a dřevěným plotem za zrušenou zeď.
Nový majitel téměř do základů starou
budovu zboural v roce 1951 a vystavěl
novou. V době přestavby bydlel Emanuel
Sedláček s rodinou v čp. 17.
V roce 1968 bylo stavení zvýšeno o
druhé podlaží. Následně po té byl plot
nahrazen pletivem v rámech s ocelovými
sloupky. Tato náhrada plotu proběhla i u
čp. 5.
Emanuel Sedláček pracoval u Státních
drah v Plzni, kam denně dojížděl a v obci
byl aktivním ve veřejné činnosti. Měli se
ženou Annou tři syny z nichž prostřední
Milan s manželkou Jaroslavou, rozenou
Petrovou z Mlýnského Struhadla, domek
zdědili.

pokračování
J. Š.

MĚCHOLUPY
za světové války (2)
Dne 26.června 1915 následovala prohlídka osmnáctiletých a odvedeni byli
Emanuel Plánička, Josef Vondřička z č.6
a Josef Vondřička z č.28. Dále byli povoláni k prohlídkám všichni starostové a
radní do padesáti let. Z naší obce to byli
Václav Motlík, radní a hospodář z č.14 a
Václav Kanta, rolník z č.17. Odveden byl
Václav Motlík a musel narukovat 21. února 1916 také do Gyuly v Uhrách. 30. dubna odvedeni osmnáctiletí Jan Touš z č.11
a Rudolf Kroupa (Rokosník).
Každým novým odvodem se lidé vzrušovali neboť stále sil ubývalo a na polích
bylo mnohdy vidět jen starce, ženy a děti.
Stále bylo ale nařizováno že se vše musí
obdělat, osít a zase sklidit. V obcích byly

zřízeny žňové komise, které měly na starost, aby žádný pozemek nezůstal prázdný
neb nesklizený. Komise musela sestavit
osevní plán celé obce, kolik je orné půdy
a kolik je jí oseto jednotlivými plodinami
i kolik má oseto každý rolník. Podle toho
se řídila povinnost dodávky.
V lednu 1916 musela obec dodat 100
q brambor, ty šly po dráze do Insbruku
v Tyrolích. Dále 50 q slámy a 100 q sena.
Toho roku bylo ale málo slámy i sena,
musela se tedy povinná dodávka rozdělit i
na domkáře s pozemky pronajatými. Ti
dodávali velmi těžce a mnozí museli i dobytek odprodat. V minulém roce byla velká úroda brambor, proto po jejich zasázení bylo nařízeno jich dodat do Klatov 400
q. Obilí se ale nedostávalo, proto se u
vojska i ve městech nahrazovalo bramborami. Bylo také nařízeno mísit do chleba
bramborovou kaši až z jedné čtvrtiny.
Problém byl i s cukrem. V dubnu bylo
nařízeno, aby u starosty všichni udali počet členů svých domácností a rovněž prohlásili, že v domácnostech není větší zásoba cukru než jeden kilogram na osobu.
Po zaslání seznamu osob na hejtmanství
v Klatovech toto pak zaslalo na cukr lístky. Jinak nikdo u obchodníka cukr nedostal. Na měsíc bylo povoleno na osobu jen
1,25 kg. Obchodníci ale měli problém i
toto množství zajistit.
Také řemeny byly pro velkou drahotu
nahrazovány konopnými popruhy a když i
těch ubývalo, kopřivovými. I školní děti
byly vyzývány, aby sbíraly zelené listí malin a ostružin k náhradě čaje pro vojsko,
neboť i ten se sem úplně přestal dovážet.
Následkem zdražení všech životních
potřeb byly vládou povoleny ještě přídavky na každou osobu v rodině narukovaných, takže nebyla v těchto rodinách nouze o peníze a tím si jich také nikdo nevážil
jako před válkou. Nastávala nešetrnost jak
u dospělých, tak hlavně u dorostu. Na ten
měla válka neblahý vliv, že zhrubl a přestal cítit válku jako velké neštěstí a byl by
nejraději šel jen po zábavě i když byly
taneční zábavy úřady zakázané.
Rok 1916 byl osudným i pro úředníky
velkostatku. Dne 13.dubna zemřel mrtvicí
lesní úředník Karel Hunka a 24.července
zemřel Jindřich Christen hospodářský správce ve věku 55 let. Před dvěma roky byl
povýšen Řádem Maltézských rytířů na
Donáta řádu. Na jeho místo byl jmenován
Vilém Zeis, účetvedoucí na statku v Obytcích a převzal toto místo toho roku v prosinci. Dočasně spravoval statek Antonín
Chlouba, který pak přešel na místo účetního do Obytc.
Toho roku vláda následkem stálého
zvyšování cen hovězího masa rekvírovala
všechen hovězí dobytek a žádný obchod-5-

ník nesměl dobytek nakupovat, jen ustanovení nakupovači a tím byl pro Měcholupy František Rys ze Švihova. Každé
obci bylo nařízeno kolik kusů musí měsíčně dodat a nakupovač dobytek vybral a
označkoval. Obec musela měsíčně dodat
šest kusů. Dobytek se převažoval na panské váze velkostatku a vybaven vážním
lístkem byl opět vážen ve Švihově. V Měcholupech se vážil dobytek i z Petroviček,
Třebíšova, Újezdce, Domažlicek a Pečetína.
Válečné půjčky byly toho roku dvě a
na každou byla obec nucena vypsat 15%
přirážku ke všem daním v obci předepsaným. Ta vynesla vždy 300 korun. Válečné
půjčky se týkaly i jednotlivců a ti byli
všemi možnými způsoby donucováni k upisování a i učitelé chodili po obcích a nutili
půjčky upisovat. Hejtmanství nařizovalo i
vyhrožovalo, že kdo neupíše bude se
s ním po válce podle toho jednat. Lidé
neradi, ale ze strachu přece jen upisovali.
V roce 1916 nařídila vláda obcím, že
se každá musí starat o své příslušníky bez
pozemků a musí jim zaopatřit mouku do
místní aprovizace (potraviny jako předmět
poptávky v 1. i 2. světové válce) z okresní
aprovizace z Klatov a musela v Živnobance v Klatovech založit 200 korun jako zálohu. Mouka byla odebírána pro 56 osob,
avšak přicházelo jí málo a byla velmi
špatná jen žitná horší, ječná a ovesná.
Lidé jí ani nejedli, dávali jí husám a jiným
dobytkům. Pro sebe si raději koupili od
souseda za mírnou cenu obilí.
Jak se kupovalo obilí a plodiny od
rolníků v r. 1917 svědčí březnový zápis:
Dne 13.března přišli do obce čtyři vojíni
ve zbroji (dva Maďaři a dva Češi) s listinou z c.k. hejtmanství z Klatov pro starostu aby jim zaopatřil byt a stravu a druhý
den přišel úředník z c.k. berního úřadu
z Klatov asistent Čermák a začali u velkostatku. Vše spočítali a odhadli a dopadlo

to celkem dobře. Ale když začali po obci,
přijel v kočáře vládní elitní inspektor jakýsi Kalina, škoda že také syn rolníka
z Poleně, dříve prodavač u Hospodářského družstva. Ten začal u starosty tak přísně hledat po půdách, v seně i otavě, vše
přešlapával, prošťouchával, všechny místnosti prohledal i do staré černé komory
vlezl, v chlebové peci hledal a stále řádil,
že musí zde být něco schováno, že je málo
dodáno. Ani osoby nechtěl uznat, že jich

tolik není. Vzdor všemu hledání nic nenalezl, co by byl mohl vzít. Tak odjel a druhý úředník vyřídil vše hladce a ku všeobecné spokojenosti. Stejně vše co zrekvírovali odvezlo by se do Německa i když
byl zde všeho nedostatek a děti ve městech mřely podvýživou.
V roce 1917 bylo celkem pět odvodů,
při kterých byli odvedeni Václav Kanta –
ponechán však jako nepostradatelný doma, Bohumil Cimický – ponechán ve

zbrojovce Škoda Plzeň, Václav Sedláček
– ponechán rovněž ve Škodovce a Václav
Partingl – propuštěn zpět pro vadu. Tento
rok si vyžádal další oběti v této válce. Dne
11. června byl na italském bojišti do hlavy
smrtelně raněn František Bouzek, poručík
III. Bosenského pluku a 14.června byl
svým vlastním bratrem pochován v Proseku u Terstu.

pod vedením p. Kaňky, p. Mandysové a p.
Marcinkové a žáci ZŠ Předslav s p.
učitelkou Červenou. Krásnou atmosféru
koncertu podpořila velká účast spokojených diváků, a také vánoční výzdoba
celého kostela. K vidění byly tři betlémy –
historický kostelní, velký dřevěný pana
Kreuzera staršího a v zadní části kostela
slaměný betlém. Tento rozsáhlý slaměný
betlém vytvořili děti a dospělí z Předslavska. Mnoho návštěvníků obdivovalo
betlémy v kostele i v sobotu 10. 12. a
v neděli 11. 12. odpoledne. Za organizaci
adventního koncertu a výzdoby kostela
patří dík p. Majerovi, p. Pojarové, p. starostovi M. Kreuzerovi, členkám kulturní
komise a p. Šilhavé.

V neděli 11. 12. 2016 potěšil asi 100
návštěvníků vánoční koncert v kapli sv.
Apoleny v Měcholupech. Sváteční náladu
vytvořilo troubení měcholupských seňorů,
koncert souboru Musica Imperfecta, i
vánoční pohoštění před kaplí. Řada návštěvníků velmi ocenila sváteční prostředí
v kapli, která prochází dlouhodobou obnovou, a také celkovou atmosféru doplněnou kvalitním hudebním zážitkem.
Děkujeme upřímně všem, kteří se podíleli
na organizaci.
Všem spoluobčanům přeji klidné a
krásné Vánoce a úspěšný celý nový rok
prožitý ve zdraví.

J.M.

Kultura
Z činnosti kulturní komise
Adventní předvánoční akce začaly již
17.11.2016 v Němčicích, kde místní děvčata zorganizovala hojně navštívené vánoční tvoření. Organizátorkám patří dík
od všech přítomných, dětí i dospělých.
V úterý 22. 11. 2016 jsme uspořádali
v sokolovně v Předslavi ve spolupráci
s TJ Sokolem ukázku adventních a vánočních dekorací. Podvečerem nás provázela přední česká floristka p. Hana
Kindelmannová Šebestová. Této krásné
akce se zúčastnilo hodně zájemců.
V pátek 9. 12. 2016 se uskutečnil IX.
adventní koncert v kostele v Předslavi. O
hudební program se postarala ZUŠ J.
Kličky Klatovy – soubor Kaňky a zpěváci

Anna Vlasáková

Různé
Oznámení:
Okrskový výbor hasičského okrsku Předslav oznamuje, že výroční valné hromady jednotlivých SDH v obvodu naší obce jsou naplánovány na následující termíny: 7. 1. 2017 v 19:00 – SDH Měcholupy; 14. 1. 2017 v 17:00 – SDH Němčice; 21. 1. 2017 v 19:00 – SDH
Makov; 28. 1. 2017 v 16:00 – SDH Předslav. Výroční jednání okrskového výboru pak proběhne v Makově 4. 2. 2017 v 19:00.

Pozvánky:

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela p. Marie v Němčicích,
kde 24.12.2016 od 24:00 proběhne

půlnoční mše svatá.
Stejně tak jste zváni i 26.12.2016 od 11:00
do kostela sv. Jakuba Většího v Předslavi,
kde proběhne

vánoční mše svatá.
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TJ Sokol Předslav
pořádá dne 7. ledna 2017 od 14:00 hod.
v sále místní sokolovny

Tradiční

Zimní turnaj
ve stolním tenise
Přijďte si zahrát nebo se jen podívat
a povzbudit soutěžící hráče.

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
si Vás dovoluje pozvat

dne 14.1.2017 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
K tanci a poslechu hraje hudba

SPIRÁLA
Přijďte se příjemně pobavit a začněte tak nový rok zvesela
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přijďte

25. února 2017 od 20:00 do Předslavi na

„Maškarní ples“
který se bude konat v sále místní sokolovny
K tanci a poslechu hraje hudba ORION
Přijďte se pobavit a užít si karnevalového veselí
Srdečně Vás zvou pořadatelé – SDH a TJ Sokol Předslav

SDH a TJ Sokol Předslav
pořádají 26. února 2017 od 14:00
v sále místní sokolovny

„Dětský maškarní karneval“
hraje ORION, hojnost masek vítána.

Za okny marné je hledat sníh,
bílý, čerstvý a křupavý.
Úsměvy dětí na saních
spatříme letos? Kdopak ví…
Cukroví z trouby už voní,
za svitu svíček se vzpomíná,
podobně, tak jako vloni,
na ty, jež každý v svém srdci má.

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.

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