Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 53.

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

roč. 2020

Vážení spoluobčané,
tak jako celou naši zem, i naši obec a její obyvatele zasáhla opatření spojená s nákazou COVID-19. Zastavení roznášky tiskovin Českou poštou mělo za důsledek, že jsme vynechali vytištění březnového čísla našeho Zpravodaje. Po dobu
nouzového stavu jsme všechna opatření a nařízení Vlády ČR vyvěšovali na internetové stránky obce, aby byli všichni
informováni. Byli a jsme připraveni na řešení možných problémů s nákazou, ale naštěstí jsme v obci neměli jediný případ
pozitivního nakaženého. Doufám, že nejhorší je za námi a postupné rozvolňování a promořování proběhne bez problémů.
Naplánované akce „Ukliďme Česko“ a „svoz nebezpečného odpadu“ jsme museli přesunout, obě proběhnou na podzim.
Nedávno jsme na úřadu přivítali dvě vzácné návštěvy, nejdříve jsme měli příležitost zhodnotit naše projekty na úprav ny vody a odkanalizování s paní Mgr. Radkou Tyrlčovou radní Krajského úřadu pro Plzeňský kraj pro oblast životního prostředí, která nám přivezla dobrou zprávu o poskytnutí dotace na odkanalizování obce z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020. Druhým návštěvníkem, se kterým jsme se setkali v Makově a v Petrovičkách na vodárně, kde
jsme prezentovali nově rekonstruovanou vodárnu, byl ministr životního prostředí České republiky pan Mgr. Richard Brabec. O jeho návštěvě si můžete přečíst článek uvnitř Zpravodaje, i v tomto případě jsme dostali příslib na udělení dotace.
Po celou dobu od posledního jednání probíhají práce na stavbě nové obecní budovy. Budova sama je již hotova a
probíhají jen dokončovací práce a kompletace, nyní se hlavní činnost zaměří na venkovní prostory a pevně věřím, že termín 25. července, na který jsme naplánovali Den otevřených dveří a slavnostní otevření budovy, dodržíme. V následujícím týdnu, to znamená od 27. do 31.7. bude provoz obecního úřadu a Pošty Partner silně omezen, abychom se mohli pře stěhovat.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na kulturní a sportovní akce pořádané v obci, pozvánky najdete ve Zpravodaji, na
vývěskách a internetových stránkách.
Přeji Vám krásné prožití letních prázdnin, odpočinek na dovolené a krásné slunečné dny.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
7. zasedání ZO Předslav konané dne 28.1.2020 v Předslavi:
Usnesení:
č. 100 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 6. zasedání ZO Předslav.
č. 101 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení:1. IMOS BRNO, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, nabídková cena bez DPH je 55 122 637,00 Kč; 2. PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10, nabídková cena bez DPH je 58 537 584,25 Kč; 3. GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430,
Kolín III, 280 02 Kolín, nabídková cena bez DPH je 59 097 910,25 Kč; 4. POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63
Roztoky, nabídková cena bez DPH je 59 915 207,70 Kč; 5. VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44
Zásmuky, nabídková cena bez DPH je 61 512 143,93 Kč; a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o
dílo na zhotovitele stavby s firmou IMOS BRNO, a.s., IČO: 25322257, na zakázku „Předslav – odkanalizování
a čištění odpadních vod“, za cenu 55 122 637,00 Kč bez DPH, 66 698 390,77 Kč včetně DPH.
č. 102 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, nabídková cena bez DPH je 890 090,- Kč; 2. RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň, nabídková
cena bez DPH je 1 000 065,- Kč; a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na výkon technického
dozoru stavitele s firmou Adestik s.r.o., IČO: 25247069 na zakázku „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“, za cenu 890 090,00 Kč bez DPH, 1 077 008,90 Kč včetně DPH.
č. 103 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Petr Koura DiS., Smědčice123, 338 24 Smědčice,
nabídková cena bez DPH je 287 000,00 Kč; 2. Ing. Jaroslav Vytisk, Mezi Silnicemi 125/44, 267 53 Žebrák,
nabídková cena bez DPH je 310 000,00 Kč; 3. pk. servin s.r.o., Plzeňská 224, 326 00 Plzeň, nabídková cena bez
DPH je 325 000,00 Kč; a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na koordinátora BOZP s firmou
Petr Koura DiS., IČO: 87464535 na zakázku „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“, za cenu
287 000,00 Kč bez DPH, 347 270,00 Kč včetně DPH.
č. 104 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příkazní smlouvu s firmou having servis s.r.o. IČ 06703259 na administraci projektu "Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod" za cenu 190 000,00 Kč bez DPH, 229 900,00 Kč
včetně DPH.
8. zasedání ZO Předslav konané dne 27.2.2020 v Předslavi:
Usnesení:
č. 105 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 7. zasedání ZO Předslav.
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č. 106 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 307 o výměře cca 430 m², v k.ú. Makov u Předslavi,
v majetku Obce Předslav, za cenu 40,- Kč/ m² a náklady spojené s prodejem.
č. 107 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání o směně části pozemku p.č. 307 o výměře 500 m² v k.ú.
Makov u Předslavi, v majetku obce Předslav, za pozemek p.č. 224/2 výměře 237 m² v k.ú.Makov u Předslavi.
č. 108 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2020,
při skladbě ceny vodného takto: vodovod Předslav-Měcholupy = 16,91 Kč, odvod do FRVK = 5,00 Kč, cena
vodného = 21,91 Kč bez DPH; vodovod Makov-Petrovičky = 20,35 Kč, odvod do FRVK = 1,56 Kč, cena vodného
= 21,91 Kč bez DPH. Cena vodného s DPH bude stanovena v platné výši.
č. 109 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o průběhu stavby „ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního
objektu“.
č. 110 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zařazení drobných sakrálních staveb – „socha sv. Jan Nepomucký“ do majetku
Obce Předslav v hodnotě 1,- Kč/kus.
č. 111 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 1/2020 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2/2020.
9. zasedání ZO Předslav konané dne 25.6.2020 v Makově:
Usnesení:
č. 112 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 8. zasedání ZO Předslav.
č. 113 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit část pozemku p.č. 790/23 o výměře cca 39 m², v k.ú. Předslav
v majetku Obce Předslav, za část pozemku: p.č. st. 43 o výměře 1 m², v k.ú. Předslav.
č. 114 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č.307 o výměře cca 500 m², v k.ú. Makov u Předslavi
v majetku Obce Předslav.
č. 115 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat pozemek p.č.291/2 o výměře 1026 m², v k.ú. Makov u Předslavi
v majetku Obce Předslav.
č. 116 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č.879/1 o výměře cca 19 m², v k.ú. Třebíšov v majetku Obce Předslav.
č. 117 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č.790/5 o výměře cca 70 m², v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav.
č. 118 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu 2020, panu
Romanu Raišlovi, Podsedky 395, 340 21 Janovice na Úhlavou, IČ 64387259. Maximální počet akcí – taneční
zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 119 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bez výhrad celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje .
č. 120 – ZO projednalo a s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Předslav za rok 2019.
č. 121 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e kladný výsledek hospodaření ZŠMŠ Předslav za rok 2019 ve výši 40 686,70 Kč
a jeho rozdělení do rezervního fondu organizace 40 600,- Kč a do fondu odměn 86,70 Kč. b) s c h v a l u j e Roční
účetní závěrku ZŠMŠ Předslav za rok 2019.
č. 122 – ZO projednalo a s c h v a l u j e závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2019.
č. 123 – ZO projednalo a s c h v a l u j e převod peněz u ČSOB z municipálního konta obce na nově zřízený spořící účet,
hodnota vkladu 11 000 000,- Kč, úroková sazba dle nabídky ČSOB 0,40 % p.a.
č. 124 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: a) ZKD Sušice, IČ:
00031968, se sídlem Náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice, ve výši 30 000,- Kč na podporu celoročního provozu
prodejny Předslav. Žádost je vedena pod čj. Předslav/167/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; b)
Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve výši 43 505,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2020. Žádost je vedena pod čj. Předslav/209/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se
hlasování: 0; c) SDH Měcholupy, IČ: 65580443, se sídlem Měcholupy 21, 339 01 Klatovy, ve výši 3 000,- Kč
na propagaci akce, nákup materiálu na stavbu trati a nákup cen pro závodníky v rámci pořádání akce „Měcholupská lávka“. Žádost je vedena pod čj. Předslav/255/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; d) SDH Měcholupy, IČ: 65580443, se sídlem Měcholupy 21, 339 01 Klatovy, ve výši 8 000,- Kč na propagaci akce, nákup materiálu na stavbu trati a nákup cen pro závodníky v rámci pořádání akce „Makovská traktoriáda“. Žádost je
vedena pod čj. Předslav/256/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; e) SDH Předslav, IČ: 65580478, se
sídlem Předslav 119, 339 01 Klatovy, ve výši 25 000,- Kč na nákup a potisk součástek soutěžní výstroje pro
družstvo žen a mužů. V rámci propagace obce bude na součástky výstroje natištěn znak obce. Žádost je vedena
pod č.j. Předslav/323/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; f) SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem
Předslav 119, 339 01 Klatovy, ve výši 6 000,- Kč na zajištění akce „Lampiónový průvod v roce 2020“, konkrétně
na financování ohňostroje a na zakoupení drobných dárků pro dětské účastníky průvodu. Žádost je vedena pod
č.j. Předslav/324/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; g) Mgr. Lenka Kolomazníková, Petrovičky, ve výši
2 500,- Kč na zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromku v Petrovičkách“. Žádost je vedena pod čj.
Předslav/326/20. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1; h) Mgr. Lenka Kolomazníková, Petrovičky, ve výši
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5 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů akce „Uspořádání Novoročního ohňostroje v Petrovičkách“. Žádost je
vedena pod čj. Předslav/325/20. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1.
č. 125 – ZO projednalo a s c h v a l u j e podle pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předslav bod č.4 b). Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace v případě mimořádného stavu – COVID-19: a) Oblastní charita
Klatovy – Charitní pečovatelská služba, IČ: 66388830, se sídlem Měchurova 317, 339 01 Klatovy, ve výši
10 000,- Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty čerpaných v rámci péče o občany obce při poskytování
pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské služby. Žádost je vedena pod
č.j. Předslav/327/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; b) Tělovýchovná jednota Měcholupy, IČ:
49207245, se sídlem Měcholupy17, 339 01 Klatovy, ve výši 100 000,- Kč na údržbu hřiště s umělým povrchem,
údržbu travnatých hřišť, údržbu ostatní plochy, opravy budov, pronájem sportovišť a zápasové pomůcky a oblečení. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/338/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; c) TJ Sokol Předslav,
IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy, ve výši 25 000,- Kč na provoz a údržbu sokolovny, tj.:
nákup pohonných hmot na sekání hřiště, pojištění budovy, úhrady revizí, podíl na platbách za čerpání energií a
drobné opravy. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/342/20. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; d) Linka
bezpečí, z.s., ve výši 5 000,- Kč na provoz. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/401/20. Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se
hlasování: 0.
č. 126 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav ve
výši 1 000 000,- Kč na akci „ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního objektu 1.etapa“. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 16.12.2019, číslo usnesení 1357/19 poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „Individuální dotace ORR 2019“.
č. 127 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav ve
výši 900 000,- Kč na akci „ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního objektu 2.etapa“. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8.6.2020, číslo usnesení 1534/20 poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „PSOV PK 2020 – Projekty obcí“.
č. 128 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav ve
výši 100 000,- Kč. na akci „Předslav – socha sv. Jana Nepomuckého“. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na
svém zasedání dne 8.6.2020, číslo usnesení 1556/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „PSOV
PK 2020 – Projekty obcí“.
č. 129 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav ve
výši 5 000 000,- Kč. na akci „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“. Zastupitelstvo Plzeňského kraje
schválilo na svém zasedání dne 8.6.2020, číslo usnesení 1581/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního
titulu „Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2020“.
č. 130 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav ve
výši 45 000,- Kč. na akci „JSDHO Předslav, kat.III“. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání
dne 8.6.2020, číslo usnesení 1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na
opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“.
č. 131 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Eurovia Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, nabídková cena bez DPH 479 750,87 Kč; 2. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, nabídková
cena bez DPH 510 459,90 Kč; 3. JSF stavební s.r.o., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, nabídková cena bez DPH
533 963,84 Kč; a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s firmu Eurovia
Silba, a.s., IČO: 64830551 na zakázku „Oprava MK a ÚK Předslav“, za cenu 479 750,87 Kč bez DPH.
č. 132 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o průběhu stavby „ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního
objektu“.
č. 133 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh zápisu do obecní kroniky za roky 2001 až 2006.
č. 134 – ZO projednalo a s c h v a l u j e aktualizaci Povodňového plánu obce Předslav.
č. 135 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e aktualizaci pasportu komunikací správního území obce. Vybrané úseky podle
bodu č.2 budou zařazeny Obecním úřadem Předslav do kategorie místní komunikace. b) p o v ě ř u j e starostu
zpracováním žádosti o zařazení vybraných pozemních komunikací.
č. 136 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. KORAMEX a.s., Pražská 268, 342 01 Sušice,
nabídková cena bez DPH 248 951,- Kč; 2. MALSTAV, Vrhaveč 90, 33901 Klatovy, nabídková cena bez DPH
280 346,- Kč; 3. Šimáček stavby, Točník 106, 339 01 Klatovy, nabídková cena bez DPH 301 483,- Kč.
b) p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s firmu KORAMEX a.s., IČO:
00117366 na zakázku „Němčice – odvodňovací žlaby u MK – levá a pravá strana“, za cenu 248 951,00 Kč bez
DPH.
č. 137 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í konání mezinárodní automobilové rallye dne 8.11.2020, rychlostní zkouška v prostoru Petrovičky-Petrovice-Němčice-Třebíšov.
č. 138 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zařazení obce Předslav do územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek, na programové období 2021-2027.
č. 139 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 3, 4, 5/2020 a schvaluje rozpočtové změny č. 6/2020.
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Informace obecního úřadu
Ministerská návštěva v Předslavi
Sucho a nedostatek zdrojů pitné vody trápí nejenom naši Předslav, ale bohužel i většinu území naší republiky. Ministr životního prostředí Richard Brabec, který má ve vládě
boj se suchem společně s ministrem zemědělství na starosti, proto s nabídkou dotačních programů zaměřených na
adaptaci na sucho objíždí obce po celém Česku. Své návštěvy zaměřuje hlavně na osvětu programů, které Ministerstvo životního prostředí ze svého rozpočtu na boj se
suchem nabízí, což zahrnuje i zastávky na již úspěšně realizovaných projektech, na které MŽP poskytlo dotaci. Ve
čtvrtek 4. června tak zamířil i do naší obce.
Úvodní debata se starostou se týkala primárně celorepublikových problémů se suchem. „Zažíváme nejhorší sucho za posledních 500 let,“ upozornil ministr na poslední
zjištění vědců z projektu Intersucho.cz, na kterém se podílí
i Český hydrometeorologický ústav, patřící právě pod MŽP.
Na vině je především rychle se měnící klima, které s sebou
nese dva extrémy, sucho nebo povodně.
Na povodně je dnes Česká republika poměrně dobře
připravena, byť extrémní lokální záplavy, kdy na jednom
místě spadne obrovské množství vody, nebude nikdy možné zvládnout úplně bez následků. Sucho však před příchodem ministra Brabce na Ministerstvo životního prostředí
dosud v Česku nikdo neřešil. Navíc naši předkové 100 let
odvodňovali krajinu. „Více než 100 let jsme žili ve vodním
blahobytu. Naši předci cíleně odváděli vodu z krajiny, aby
ji mohli lépe obhospodařovat. Za 100 let jsme tak vysušili
milión hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, vybetonovali koryta řek, aby voda rychleji
odtékala. Je jasné, že tak hluboké škody nenapravíme z roku na rok. Bude trvat mnoho let, než ten současný stav změníme a bude to stát desítky až stovky miliard korun,“ říká
ministr Brabec. Půda je dnes v soukromém vlastnictví, a tak
je navíc v dnešní době daleko složitější přesvědčit vlastníky pozemků, aby se o ně lépe starali a vodu do ní navraceli. „Mohou dnes ale využívat naše programy, které pro ně
máme a neustále také nějaké nové vymýšlíme nebo vylepšujeme. Na opatření, která navracejí vodu do krajiny dáváme až 100% dotaci,“ upozornil ministr Brabec.

„Klíčová je pak rychlost, jakou naše projekty pomáhají
lidem i krajině. Už nyní máme otevřené výzvy celkem za
2,5 miliardy korun, které dokážou letos zafinancovat na
3000 projektů – putují například na Dešťovku pro obce i
domácnosti, na prohlubování vrtů na pitnou vodu, na zadržování vody v krajině nebo na výsadbu stromů. V květnu
jsme zvýšili i dotační podporu u zelených střech v našem
programu Nová zelená úsporám, aby byla pro žadatele
ještě atraktivnější a jednáme s ministerstvem financí o
posílení našeho rozpočtu na sucho tak, abychom mohli
uspokojit úplně každého žadatele, který přijde s kvalitním
projektem,“ vysvětluje ministr Brabec.
Zpátky ale do Předslavi, kde se ministr zajímal o zrekonstruovanou úpravnu vody Petrovičky a napojení nového vrtu, který vrátil dostatek pitné vody do dvou částí naší
obce. V té souvislosti ministr zmínil, že každý týden projeví zájem o speciální program MŽP na „Průzkum,
posílení a budování zdrojů pitné vody“ další tři obce. Program vznikl na ministerstvu úplně nově poprvé v roce
2016 a dosud jej využilo na 548 obcí, kterým MŽP přispělo dotačně celkem přes 600 miliónů korun.

Debata se starostou se stočila i na aktuální žádost naší
obce na vybudování nové čistírny odpadních vod za 56 milionů korun, o část nákladů ve výši 26 milionů korun obec
požádala Ministerstvo životního prostředí. Ministr přislíbil,
že pokud se mu podaří ve vládě vyjednat posílení rozpočtu
MŽP o minimálně 2 miliardy korun na boj se suchem, bude
naše žádost schválena už v červnu letošního roku. „A podle
informací přímo z MŽP z posledních dní se to podařilo, což
je pro naši obec dobrá zpráva. Potvrzení o schválení dotace
bychom měli dostat už na konci června, takže nás již letos
na podzim a v příštím roce čeká mnoho práce,“ informoval
před uzávěrkou starosta obce Miloslav Kreuzer.
Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce Předslav
a Bc. Petra Roubíčková, tisková mluvčí a vedoucí
oddělení tiskového a PR Ministerstva životního prostředí

Pozor na změnu katastrální mapy v Předslavi!

Ministerstvo životního prostředí pod vedením ministra
Brabce nabízí celou škálu dotačních programů, ze kterých
je možné čerpat prostředky na boj se suchem, a to jak pro
obce, kraje či neziskové spolky, tak i pro fyzické osoby.

V první části loňského roku bylo v Předslavi započato
s geodetickým zaměřováním intravilánu katastrálního území Předslav, pro chystanou digitalizaci této části katastrální mapy. Toto měření nebylo dokončeno, patrně snad proto, že v nejbližší době k dokončení plánované digitalizace
nemělo z finančních důvodů dojít. Před koncem roku však
byla tato akce přesto urychleně dokončena a dneska se řa-
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da našich spoluobčanů, majitelů pozemků, nestačí divit. Části
pozemků, které dosud považují za svůj majetek, a které měly ještě v loňském roce hranice odpovídající představám
svých majitelů, jsou dnes v řadě případů na parcelách někoho jiného.
Po dokončení této změny souřadnicového systému (digitalizace) přišlo v lednu letošního roku některým z našich
spoluobčanů oznámení, že v důsledku této akce došlo ke
změně rozlohy některých jejich parcel, kdy tato změna je
přičítána zpřesnění způsobu výpočtu výměr jednotlivých
ploch. Taková změna rozlohy pozemku má pak vliv na
platbu daně z nemovitosti a občané, jichž se týká, si musí
vypracovat nové přiznání k dani z nemovitosti.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Je čas se ohlédnout za nelehkým obdobím školního
roku 2019/2020. Měli jsme velké plány, hodně akcí mimo
školu pro doplnění výuky, besedu se spisovatelkou Petrou
Braunovou, návštěvu muzea a knihovny, školní výlet. Nic
z toho se bohužel neuskutečnilo.
Rozšíření onemocnění COVID 19 náhle uzavřelo školy.
V tomto nelehkém období se nám opět potvrdilo, že spolupráce s rodiči je v naší škole velmi dobrá. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na distanční

Většinu našich spoluobčanů takováto změna rozlohy sice nepotkala, ale všech bez rozdílu, se pak může dotýkat
jiný problém, který však nikomu hlášen není. Jedná se o to,
že při zmíněné změně souřadnicového systému katastrální
mapy došlo v řadě případů ke změnám hranic pozemků. Je
tedy na každém majiteli, aby si zkontroloval, kde se po provedené digitalizaci katastrální mapy v ní v současné době
nacházejí hranice jeho pozemků a případné rozpory oproti
dlouholeté skutečnosti nahlásil na Katastrální úřad Klatovy. Pokud by někdo potřeboval, ať už půjde o kontrolu nebo
o případnou stížnost na změněný stav, může se zajít poradit na obecní úřad. U několika pozemků v obci se již podanou stížností podařilo zjednat nápravu.
výuce, za velmi těžkou a výborně odvedenou práci. Většina žáků, kteří od 25.5. nastoupili dobrovolně do školy
k prezenční výuce, přišla dokonale připravená. Pochválit
musíme za domácí vzdělávání samotné žáky. Nesmíme zapomenout ani na děti z MŠ, které také s nadšením zpracovávaly a doplňovaly pracovní listy a posílaly je zpět ke
kontrole. Moc si toho vážíme.
Věříme, že se tato situace už v takové míře nebude nikdy
opakovat. Přejeme všem zasloužený odpočinek, klidné léto
a načerpání sil.
Alena Kroupová, ředitelka školy

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Pandemie vystavila fotbalistům stopku…
V sobotu 21. března mělo mužstvo fotbalového klubu Měcholup odehrát doma zápas s Měčínem a 14. kolem tak zahájit jarní
část okresního přeboru. Avšak díky celosvětové epidemii koronaviru vyhlásila vláda ČR dne 12. března 2020 od 14.00 hodin

soutěžní ročník 2019/2020 tyto soutěže k 8.4.2020 ukončil
s tím, že konečné pořadí zůstává podle stavu k tomuto dni,
ovšem kluby v takto nedohraných soutěžích nebudou postupovat ani sestupovat. Pro Měcholupy je to docela smůla,
protože během podzimní části se jim podařilo soutěž hezky
rozehrát, o čemž svědčí i následující závěrečná tabulka.
Závěrečná tabulka nedohrané soutěže:

Nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně poslaneckou sněmovnou ještě prodloužen. Zároveň pak svým usnesením č. 199 ze dne 12. března 2020 přijala krizová opatření, která mimo jiné obsahovala rovněž i zákaz konání jakýchkoli sportovních akcí, s účastí přesahující ve stejný čas
30 osob. Díky tomuto a jemu podobným zpřísňujícím opatřením se sice podařilo podstatně zbrzdit šíření nákazy,
znamenalo to ale stopku pro rozehrané fotbalové soutěže a
v případě těch amaterských tak k zahájení jejich jarní části
vůbec nedošlo. Jak se postupně krizové období protahovalo,
musel Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR nastalou situaci řešit. Na svém zasedání 7.4.2020 pak konstatoval, že po
rozvolnění bezpečnostních opatření je možné soutěže profesionálních fotbalistů ve speciálním režimu dohrát, ale v případě amatérských soutěží, že je to nereálné. A tak pro

Historie
Čísla popisná v Makově – 16.
Čp. 25 – „u Frantů“.
9. října 1822 uzavřel vrchnostenský úřad v Měcholupech a František Bartingl z Makova čp. 3 smlouvu na pozemek 12 × 17 sáhů na postavení domku. Toto místo se nacházelo na místě zrušeného třecího rybníčku, kam se dáva-

Rk. Tým
1. Měcholupy
2. Měčín
3. Janovice
4. Strážov
5. Dlouhá Ves
6. Nýrsko "B"
7. Kašperské Hory
8. Hradešice
9. Budětice
10. Mochtín "B"
11. Luby "B"
12. Malý Bor
13. Nezamyslice
14. Chudenice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V3 VP2 R1 P0 Skóre Body
10 1 2 0 35:10 34
8 4 0 1 50:22 32
9 0 1 3 43:23 28
8 1 1 3 28:21 27
5 3 1 4 25:24 22
7 0 1 5 31:34 22
6 0 1 6 32:30 19
5 0 2 6 34:30 17
5 0 2 6 35:32 17
2 5 1 5 25:31 17
4 1 1 7 25:37 15
1 2 1 9 13:35
8
2 0 2 9 21:45
8
2 0 1 10 27:50
7

lo 81 kaprů a 81 kapřic a když se vytřeli, vznikal nový
plůdek. Množství kaprů bylo odvislé od výměry vodní plochy. Tento rybníček přestala vrchnost používat po povodni
v roce 1768, neboť ta silně poškodila rybníky nad vsí. Oba
rybníky byly pak zrušeny a zatravněny. Rybníček měl pak
v nájmu téměř do konce 18. století Šimon Němec z čp. 14
v Makově. Pak jej vrchnost zavezla a v roce 1822 místo
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prodala Františku Bartinglovi, který byl povinen platit činži 4 zl. ročně a 13 dnů pěší (ruční) roboty v roce, od sv. Jiří
do sv. Václava.
Roku 1886 stavení čp. 25 převzal nejmladší syn Jakub
Bartingl, truhlář, s manželkou Marií, rozenou Bočanovou
z Měčína. V roce 1899 zdědil chalupu Emanuel Bartingl se
ženou Marií, rozenou Boškovou z Trní u Měčína. Když
Emanuel Partingl ovdověl, oženil se znovu s Josefou, rozenou Malánovou z Malince. Roku 1919 Emanuel Partingl
zemřel a vdova po něm si vzala Emanuela Hošťálka z čp. 5
v Makově. 16. června 1936 stavení čp. 25 vyhořelo a bylo
znovu na témže místě postaveno. 1940 převzal hospodářství Jan Partingl (* 1914 – syn po zemřelém Emanuelovi
Partinglovi), s manželkou Marií, rozenou Rojíkovou z Bíluk.
O Tomto Janu Partinglovi bych rád uvedl jednu zajímavost. Měl důmyslně do zdi zazděné rádio, které ovládal
skobkou, jinak na skobce visel obrázek. Jan Partingl pak
podával sousedům zprávy o situaci na frontě. Za poslouchání cizího rozhlasu ve válce se velmi tvrdě trestalo.
V našem regionu je dosud v paměti lidí zatčení 59 občanů
na jaře roku 1942 v době Heydrichiády, klatovským gestapem za poslouchání cizího rozhlasu v hostinci Bedřicha
Suchého v Obytcích, z nichž bylo 46 osob odsouzeno od 1
do 10 let žaláře. 7 z nich ale zaplatilo cenu nejvyšší, svým
životem. Blíže viz můj článek ve Zpravodaji č. 21 z března
roku 2012.
Jan Partingl v době od roku 1970 do roku 1976 zboural
stavení a vystavěl nový, dvoupodlažní dům. Jan Partingl
byl velmi činný v obci, kde i starostoval a samozřejmě i
v Osvětové besedě.
Nyní v čp. 25 žije jeho vnuk Bronislav Partingl s rodinou.
Čp. 26 je již uvedeno ve Zpravodaji č. 44 z prosince
2017.
Čp. 27 – „u dolejších Vrátných“.
Na základě smlouvy si toto místo koupil 6. dubna 1852
za 480 zl. a 57 krejcarů Václav Šilhavý z čp. 4 v Makově.
Zde se do roku 1768, do povodně, rozkládal rybník „Pod
kravárnou“. Jeho otec Václav Šilhavý (* 1758) pocházel
z hospody čp. 7 a byl starším synem Bartoloměje Šilhavého, hostinského. Čp. 4 (nyní čp. 29) koupil otec Václav
Šilhavý za 40 zl. v roce 1779 od vrchnosti. Syn Václav Šilhavý na tomto zakoupeném místě vystavěl domek a v roce
1855 zemřel. Dědictví připadlo 23. prosince 1855 jeho
dceři Anně Cimické, která si Ondřeje Cimického, truhláře
z Újezdce u Měcholup, vzala 11. února 1849. Ten ale brzy
zemřel na následky úrazu. Vdova Anna se pak znovu provdala za Josefa Pechana z Otína. V roce 1890 bylo hospodářství převedeno na syna Františka Pechana a jeho ženu
Josefu. František Pechan také záhy ovdověl, když jeho žena Josefa zemřela při porodu a František se znovu v roce
1893 oženil s Barborou, rozenou Tomáškovou z čp. 18 v Makově.
Františkův bratr Emanuel Pechan koupil v roce 1887
čp. 17 od Václava Petlana. A od něho pak v roce 1904
koupil čp. 17 Josef Tomášek z čp. 18 v Makově. František
Pechan vykonával do parcelace (r. 1924) panského vrátného, to znamená, že měl na starosti panské stodoly ve dvoře
v Makově. Zodpovídal nejen co se týče budov, ale i za věci

v nich uložené. Obrazně řečeno – musel dbát o řádné zajištění vrat (vrátnice) a podobně.
V roce 1926 František Pechan se svým synem Františkem založili výrobu cementového zboží. Ať to byly hřbitovní pomníky, zhotovené v Makově či střešní tašky, tak
zvané cementky, které jsou stále součástí nejrůznějších budov nejen v obci, ale i v blízkém či vzdáleném okolí,
betonové roury, betonové sloupky (kuny) k plotům, parapetní desky k oknům, betonové schody, betonové překlady
a řada dalších výrobků, to vše v místní cementárně v Makově vznikalo. V této cementárně pracovalo někdy vedle
rodiny i šest najatých pracovníků. Po roce 1948 se činnost
cementárny zúžila jen na činnost rodiny. Jak je známo, tehdejší režim takovýmto činnostem nepřál, a naopak je likvidoval. Ač byl František Pechan po celý svůj život velmi
aktivní a činorodý, tak osud se k němu ve stáří obrátil zády. Tak lze soudit o jeho smrti, podle článku uvedeného
v regionálním tisku z roku 1940.
Tehdy se František Pechan ráno 9. března 1940 rozhodl
zajít do Předslavi něco koupit. Cestou zpátky si chtěl odpočinout v měcholupské hospodě, necelé 2 kilometry od
svého domova. V hospodě bylo teplo, něco vypil, ale přesto kolem šesté hodiny večerní hostinec opustil. Co bylo dál
se přesně neví, jen to, že venku byla pořádná chumelenice.
Když došel na kraj obce, sešel z cesty vedoucí do Makova
a dal se cestou do „Rybníčků“. V té tmě ztratil orientaci a
nevěděl kudy kam. Sedl si na bobek u „Rybníčků“ a čekal,
až poleví chumelenice. Z čekání usnul a ve spánku zmrzl.
Našli ho až za tři dny 12. března, zavátého v závěji.
V Měcholupech žil jeho kamarád Franta Kanta. U něho
sloužil kočí František Kurc, který byl neustále s něčím nespokojený. Den předtím měl jít s ostatními muži hledat starého Pechana. Předešlá parta byla neúspěšná, tudíž se s pátráním pokračovalo. To mu nebylo recht, takže když mu
hospodář Kanta ráno 12. března hledání poručil, tak Kurc
bouchal do stolu a nadával, že to není jeho povinnost a že
si nenechá tímto způsobem poroučet. Též si stěžoval na
kvalitu snídaně a uvedl, že se jedná o výpověď. Kanta
s tím souhlasil a kočí ze statku odešel. Líbila se mu mladinká Slovenka Maryša, která u Kantů taktéž sloužila. Ta
byla trochu naivně dětinská, Francek se jí líbil, a tak na
jeho radu dala také výpověď. Kam šli a kam je osud zavál,
neví se. Logicky vzato, do další služby…
Tato příhoda není však jediná, která se udála na tomto
místě. V Registrech Komorního soudu Praha je nedatovaný záznam po roce 1563, kdy ve stejných místech zemřel
jeden občan z Tuklek násilnou smrtí. Tehdy jistý Krčmář
z Tuklek, který se vracel z Klatov z jarmarku, se také zastavil v měcholupské hospodě, aby se občerstvil. V ní čas
rychle utíkal, leccos se popilo a když Krčmář opět nastoupil na zbytek cesty k domovu, byla již tma. Když přijel do
„Rybníčků“, byl přepaden a oloupen. Na způsobené zranění na místě zemřel – vykrvácel. Krčmář se zřejmě pochlubil v hospodě svým úspěchem na jarmarku… Tato Registra
Komorního soudu uspořádal historik a archivář Josef
Emler v 19. století.
Tato cesta, která vedla kolem „Rybníčků“ šla přes Měcholupy kolem současné školy na Ostřetice a přes Čertovku dál do Klatov. Využívali ji i lidé z Měčína, Nedanic
a Bíluk, kteří kdysi chodili pěšky do Klatov. Z Makova do
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Měčína byla využívána školáky, kteří tam chodívali do měšťanky, až asi do roku 1958.
V roce 1927 cementovou výrobu včetně celého hospodářství převzal František Pechan mladší se svou ženou Marií, rozenou Hlaváčovou z Bíluk. V roce 1953 František
Pechan rozšířil a zvýšil stavení a k chalupě přikoupil pole
na Velkém poli od Karla Šilhavého a pole za zadním Chlumem od Josefa Hnojského (Melky) z Petroviček. Část tohoto pole zalesnil.
Josef Pechan, bratr Františka Pechana, získal po parcelaci (r. 1924) bývalý kravín ve dvoře v Makově, nyní čp.
37 a horní polovinu panských stodol. V bývalém kravínu,

Kultura
Z činnosti kulturní komise
Vlivem koronavirové epidemie jsme nemohli uskutečnit již zajištěné akce – velikonoční tvoření a koncert v měcholupské kapli. O přesunutí tohoto koncertu (p. Vladimír
Roubal – varhany, p. Jan Verner – trubka, p. Pavel Verner
– violoncello) jednáme a uskuteční se v první polovině září
letošního roku.
Dle dohody z loňského roku se ve středu 23. září 2020
od 19 hod. můžeme těšit na koncert staré hudby v rámci
Haydnových hudebních slavností. Tento festival vznikl

v jeho západní části, si Josef Pechan pak upravil byt. Jeho
stodola, dříve panská, sloužila po výstavbě nového kravína
jako přípravna krmiva.
František a Josef Pechanové měli ještě 5 sourozenců.
Cesta do čp. 27 vedla původně při potoce od čp. 31. Cesta
kolem čp. 29 vznikla až po zhotovení nové silnice v roce
1948-9.
Děti Františka Pechana po jeho smrti prodali v roce
1974 usedlost čp. 27 Václavu a Zdeňce Kašparovým. Od
roku 1994 vlastní usedlost čp. 27 Jaroslav Červený s rodinou, kde i žijí.
pokračování
J. Š.

v roce 1993 na počest hudebního skladatele Josepha Haydna, který se narodil v Dolní Lukavici. Festival trvá 14 dnů
a jednotlivé koncerty se pořádají v Plzni a převážně v místech jižního Plzeňska. Je pro nás velkoou ctí, že pro jedno
vystoupení byla vybrána i měcholupská kaple, kde zazní
varhany a dvoje housle. Věříme, že oba koncerty svojí účastí podpoříte.
Přeji všem spoluobčanům pohodové léto prožité ve
zdraví.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Jaro letošního roku přineslo situaci, která omezila činnost mnoha lidí takřka na celém světě a díky vládním opatřením se
tato omezení promítla i do činností v naší obci. Počátkem roku ještě u většiny spolků stačily proběhnout jejich výroční a
hodnotící schůze či valné hromady a v některých případech se uskutečnily i plánované zábavy a plesy, jako třeba hasičský
bál v Předslavi nebo masopustní maškarní průvod tamtéž, zakončený večer maškarním plesem a druhý den odpoledne i
dětským maškarním karnevalem. Ovšem řada naplánovaných a někdy již i připravených akcí musela být následně zrušena.
Mezi takové patří například zahrádkářský ples nebo třeba již výše zmíněný kurz Tvoření jarních dekorací. Prakticky veškeré
plánované činnosti byly od počátku druhé dekády měsíce března zcela utlumeny a pozvolna se začaly znovu oživovat víceméně až v průběhu měsíce června, vzhledem k rozvolňování vládních bezpečnostních opatření. Je to zřejmé například i tím,
že od 13. června se, prakticky téměř s měsíčním zpožděním, začaly rozbíhat akce v letním amfiteátru v Makově, kde se
právě onoho 13. června uskutečnila na tanečním parketě rocková taneční zábava za doprovodu skupiny Extra Band revival,
v pátek 26. června zahájilo své promítání i letní kino a 27. června se tam uskutečnila další rocková taneční zábava, tentokrát
se skupinami Harlej a MASH. Pokud nedojde k nějakému výraznému zhoršení zdravotní situace a k opětovnému omezování
akcí, je jich na měsíc červenec naplánována už celá řada, z nichž na většinu najdete pozvánky i v tomto našem Zpravodaji.

Pozvánky:
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MS Domažličky

TJ Měcholupy
Vás srdečně zve 18.7.2020 od 11.00

zve veřejnost 18.7.2020
od 14.00 na oslavu

52. ročník
Memoriálu Jana Vlasáka
na

40. výročí
založení spolku

Turnaj fotbalových mužstev
se uskuteční na hřišti v Měcholupech.

do areálu u „Zlomené pažby“ v Měcholupech.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hudba a občerstvení zajištěno.

Obec Předslav

TJ Sokol Předslav
oznamuje,

zve u příležitosti dokončení
výstavby nové obecní budovy
všechny své občany na

že dne 25.7.2020 uspořádá

den otevřených dveří

tradiční pochod
v netradičním termínu.

který se uskuteční v sobotu,
25.7.2020 od 14.00.

Tentokrát se vydáme na cestu

„Na západ od Předslavi“

Všichni návštěvníci tak budou mít
příležitost prohlédnout si všechny prostory
nově postavené budovy ještě před jejím
zprovozněním.

přijďte v 8:30 k místní sokolovně a
vydejte se na pochod s námi.

Vážení přátelé

Okrskový výbor
dobrovolných hasičů

srdečně jste zváni
do kostela
sv. Jakuba Většího
v Předslavi,
kde bude
v neděli, 26.7.2020
od 16.00 hod.
sloužena

zve všechny příznivce
hasičského sportu
v sobotu 5.9.2020 od 16.00 na

hasičskou soutěž
sborů okrsku

poutní mše svatá

která proběhne, na koupališti v Měcholupech
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Pozvánka do letního kina
Na měsíc červenec
je pro Vás v letním amfiteátru Makov připraven následující program:

pátek
3.7.2020

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Žánr: komedi

začátek 21.30 hod.
Úprava: český film

Režie: Jiří Vejdělek

Výroba: ČR, SR

2019

Přístupný

úterý
7.7.2020

110 min.
Vstupné: 80 Kč

MAKOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

začátek 20.00 hod.

Střípky národního poblouznění

sehraje: Válkovo kočovné divadlo Praha
fraška o tom, kterak kočovné divadlo o herce přišlo a jak se s tím zbytek komediantů
vypořádal po svém.

sobota
11.7.2020

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Žánr: krimi / komedie

Úprava: český film

Režie: Miloslav Šmídmajer

Výroba: ČR

2020

Přístupný

pátek
17.7.2020

pátek
24.7.2020

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Žánr: Horor / Thriller

začátek 21.30 hod.
Úprava: český dabing

Režie: André Øvredal

Výroba: USA

2019

107 min.
Vstupné: 80 Kč

Trautenberk + Zvlášňý škola
Hudební produkce na parketu – rocková taneční zábava
Pořádá: Roman Raišl – Dlažov

HODINÁŘŮV UČEŇ
Žánr: pohádka
Režie: Jitka Rudolfová

začátek 21.30 hod.
Úprava: český film

Výroba: ČR, SR

2019

Přístupný

sobota
25.7.2020

97 min.
Vstupné: 80 Kč

Přístupný od 15 let.

sobota
18.7.2020

začátek 21.30 hod.

102 min.
Vstupné: 80 Kč

Arakain + Paradox
Hudební produkce na parketu – rocková taneční zábava
Pořádá: Roman Raišl – Dlažov
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