Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 45.

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

roč. 2018

Vážení spoluobčané,
chladné počasí a sníh posledních dní tomu sice nenasvědčuje, ale první jarní den už máme za sebou a můžeme vyrazit na první jarní
výlety, na zahrádky nebo se začíst do stránek dalšího čísla našeho Zpravodaje. Pevně věřím, že se počasí už oteplí a sluníčko nás
vytáhne do přírody.
V prvních měsících roku proběhly schůze všech spolků činných na území obce a musím konstatovat, že všechny plánují zajímavé
akce a činnosti. Také kulturní komise obce vás pozve na zajímavé výlety a tvoření. Na první dávku z nich najdete pozvánky ve
Zpravodaji.
Opět jsme se připojili k celostátní akci „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“. Všichni, kdo mají zájem se zapojit do úklidu, najdou
informace uvnitř Zpravodaje a na vývěskách v obcích. Jako každý rok odvezeme část černé skládky, tentokrát v Makově a uklidíme
odpadky poházené v našem okolí. Pytle na odpad budou k dispozici na místech konání akce. Hlavní úklidový den je letos vyhlášen na
7.4. 2018. Odvoz odpadu zajistí obec.
Nenechte se zmást tímto termínem, protože ti, kdo si ještě nevyzvedli kompostér, tak mohou učinit právě 7.4.2018 v Předslavi u
školy, výdej proběhne od 9:00 do 12:00.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál s nadcházejícím jarem hodně krásných dní, radost, spokojenost a hlavně zdraví.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
19. zasedání ZO Předslav konané dne 22.2.2018 v Předslavi:
Usnesení:
č. 288 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 18. zasedání ZO Předslav.
č. 289 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace k 31.12.2017.
č. 290 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2018 při skladbě
ceny vodného: náklady + 3 Kč odvod do FRVK + 15% DPH takto: vodovod Předslav – Měcholupy 17,75 Kč/m3 včetně
DPH; vodovod Makov – Petrovičky 17,75 Kč/m3 včetně DPH.
č. 291 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 937 o výměře cca 100 m² v k.ú. Třebíšov ve vlastnictví Obce Předslav, panu Petrovi Novákovi, bytem Třebíšov 25, 339 01 Předslav, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 292 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu části pozemku p.č. 677 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 1827 m² v majetku pana
Václava Běšťáka, Němčice 51, 339 01 Předslav za část pozemku p.č. 815 výměře cca 1650 m² a za část pozemku p.č. 816
výměře cca 350 m² v k.ú. Němčice u Klatov v majetku Obce Předslav. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 293 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 578/11 o výměře cca 15 m², v k.ú. Němčice u Klatov ve vlastnictví
Obce Předslav, panu Bohumírovi Kroupovi a paní Vendulce Kroupové, bytem Němčice 46, 339 01 Předslav, za cenu 40
Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 294 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 1383 o výměře cca 62 m², v k.ú. Předslav ve vlastnictví Obce Předslav, panu Karlovi Kuběnovi, bytem Tolstého 724, 339 01 Klatovy, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 295 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu 2018 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. 296 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 669 s Měcholupskou zemědělskou a.s. IČO:
25221370 z důvodu změny pozemků pozemkovou úpravou v Němčicích, digitalizací map v Měcholupech a zvýšení
pachtovného (nájemného) od roku 2018 na 3 000 Kč za hektar půdy.
č. 297 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k provedení dotazníkového průzkumu v obci, zjištění zájmu o nový informační
systém „Mobilní rozhlas“.
č. 298 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zrušení doplňkového prodeje pohlednic na Poště Partner v Předslavi z důvodu snižujícího se
zájmu zákazníků.
č. 299 – ZO projednalo a s c h v a l u j e změnu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce.
č. 300 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vyřazení majetku z účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Plynofikace
bytové jednotky Měcholupy 52 = 1 200,- Kč; Hasičská zbrojnice Předslav – rozšíření = 3 450,- Kč.
č. 301 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání s firmou Lesy ČR, s.p. o odkoupení staveb na pozemcích obce p.č. 39,
47, 790/23 v k.ú. Předslav a pozemků se stavbou – regulace potoku v Předslavi v majetku firmy Lesy ČR, s.p. p.č. 790/6,
790/7 v k.ú. Předslav.
č. 232 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2/2018
a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 1/2018 schválené starostou obce.
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Informace obecního úřadu
Kompostéry
Pro akci „Kompostéry pro Měčínsko“, obdržela obec Předslav kompostéry podle smlouvy 31.října 2017. Podle podmínek dotace
musí být každý z nich vybaven štítkem s označením a každý občan, který kompostér přebírá, musí na dobu trvání dotace podepsat
s obcí Smlouvu o výpůjčce a na dále pak smlouvu darovací. Přípravy proto zabraly ještě nějaký čas, přesto byly první kopostéry
vydány již v předem ohlášených termínech v prosinci loňského roku. Nyní obec oznamuje další termín jejich výdeje. Vydávat se tedy
budou v Předslavi u školy v sobotu 7. dubna 2018 od 9:00 hodin

Úklid obce
Obec Předslav se už počtvrté zapojuje do největší úklidové akce v České republice, kterou pod stejným názvem jako loni, tedy:
Ukliďme svět, ukliďme Česko! i letos opět organizuje Český svaz ochránců přírody. Celá akce se tak jako i před rokem koná pod záštitou nejen Ministerstva životního prostředí, ale i dalších orgánů a osobností, například hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.
Pro letošek se patronkou celé této akce stala sportovkyně roku 2017, Gabriela Koukalová. V obvodu naší obce tato akce opět ponese
konkrétní název: Ukliďme Předslav a okolí, a bude se konat v pátek 6. dubna v Němčicích (sraz u hasičské zbrojnice v 16:30) a
v Předslavi (sraz u školy v 17:00), v sobotu 7. dubna pak v Makově, Měcholupech a Petrovičkách (na všech třech místech sraz u
hasičské zbrojnice v 9:00). Všechny podrobné informace a hlavně přesné termíny budou ještě včas vyvěšeny a vyhlášeny obecním
rozhlasem.

Svoz nebezpečného a elektro odpadu
V sobotu 21. dubna se pak v obvodu naší obce uskuteční tradiční sběr nebezpečných odpadů. Tentokrát poprvé nebude odebírání
a odvoz tohoto nebezpečného odpadu provádět společnost Západočeské komunální služby a.s., která tuto službu pro naši obec zajišťo vala v minulosti, ale nově se o to postarají pracovníci Pošumavské odpadové s.r.o. Tato společnost v obci zajišťuje i svoz veškerého
jiného odpadu a tak bylo jen logické, aby prováděla i tento sběr. Její vozy se onen den dostaví na jednotlivá sběrná místa dle násle dujícího harmonogramu: 8:00 – 8:25 Předslav u školy; 8:30 – 8:55 Předslav u hasičské zbrojnice; 9:00 – 9:25 Měcholupy u OÚ; 9:30
– 9:55 Makov u prodejny; 10:00 – 10:25 Petrovičky; 10:30 – 10:55 Třebíšov; 11:00 – 11:25 Němčice. Pozor! Tentokrát je to tedy o
hodinu dříve, než tomu bývalo v předchozích letech. Přijímány budou: léky všeho druhu včetně mastí a roztoků; zbytky starých
barev, obaly od nich a znečištěné plasty; Zářivky, výbojky, všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií (včetně náplní); upotře bené motorové oleje (v uzavřených nádobách); Pneumatiky z osobních automobilů. Tato služba je pro občany zdarma. Neodkládejte
odpad na stanovištích, ale vyčkejte na příjezd sběrných vozů.
Zároveň pak, obdobně jako v předchozích letech, proběhne současně s touto akcí i sběr elektroodpadu, který v rámci projektu
Recyklujte s hasiči organizuje sbor dobrovolných hasičů Předslav. potřebujete-li se tedy zbavit elektrospotřebiče, který Vám již dosloužil, ať už se jedná o ledničku, pračku, myčku nádobí, vysavač, žehličku, vrtačku, brusku, televizor, monitor, rádio, počítač, mobilní telefon a podobně, tak jej můžete předat právě jim. Jedinou podmínkou přitom je, že každý takový vysloužilý elektrospotřebič musí
být kompletní, nikoliv pouze jeho část.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Úvodem si dovolujeme upozornit na
stanovené Termíny zápisů:
Zápis do ZŠ bude v pondělí 9.dubna
od 13:00 do 15:00 hodin
Zápis do MŠ bude v pátek 4.května
od 10:00 do 13:00 hodin
Pokud Vám daný termín nevyhovuje,
přijďte se domluvit na náhradním termínu.
Dále pak také upozorňujeme na novou
webovou adresu stránek školy:
http://skola.predslav.cz
Ve dnech 17. až 19. října proběhla na
škole kontrola ČŠI. Inspekční zpráva má
několik samostatných oddílů a v každém
z nich je jednoznačně kladné hodnocení.
Hodnocení podmínek vzdělávání
Uspořádání školy a její vybavení podporuje pohybový rozvoj dětí. Škole se daří zkvalitňovat materiální podmínky, které
jsou v současnosti na velmi dobré úrovni.
Prostory školy mají vysokou estetickou
úroveň. Zvolená strategie v oblasti prevence je účinná. Okamžité řešení problémových situací a nevhodných projevů chování minimalizuje či zcela eliminuje výskyt
rizikového chování žáků.

K financování činnosti školy byly v posledním účetním období použity prostředky z více zdrojů. Škola vybírá pouze úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině. Úplatu za předškolní vzdělávání škola nevybírá a zvýšené náklady za děti MŠ
hradí v plném rozsahu zřizovatel.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
MŠ
Vzdělávání bylo diferencováno, nároky na děti odstupňovány podle jejich mentálního věku a možností. Byly zařazovány
účelné formy práce. Učitelky podrobně a
promyšleně provádějí evaluaci vzdělávacích bloků a témat zaměřených na dosahování daných cílů.Vzdělávací pokroky dětí
jsou podrobně zaznamenávány. Učitelky
jsou schopné posoudit posun dítěte a pružně reagovat na změny a velkou měrou
pomáhají dětem vytvářet pozitivní vztahy
a učit se spolupracovat a respektovat druhé.
Celkovým přístupem a zvoleným systémem výchovně vzdělávací práce se MŠ
snaží zajistit, aby vzdělávací výsledky odpovídaly požadavků ŠVP PV. Portfolia
dětí jsou dobrým doplňkem diagnostických záznamů, mají přesvědčivou vypovídající hodnotu a dokladují také zajímavé
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výtvarné aktivity. Evaluační procesy jsou
funkčně nastavené a smysluplné, což je
dokladováno jejich písemnými záznamy.
Mateřská škola doplňuje obsah ŠVP PV
prostřednictvím různých aktivit, které je
vhodně obohacují.
ZŠ
Vyučovací hodiny měly spád, promyšlenou strukturu a organizaci, která byla ve
třídách se spojenými ročníky velmi náročná. Věkové zvláštnosti a speciální vzdělávací potřeby žáků byly respektovány
střídáním dobře zvolených činností. Jednotným prvkem hospitovaného vyučování
bylo hojné využívání metod činnostního
učení. Zařazované aktivity s diferenciací
výuky a vynikající práce s chybou napomáhaly všem žákům dobře se zapojovat
do nabízených činností a přispívaly k vyšší efektivitě vzdělávání.
Partnerský a vstřícný přístup vyučujících k žákům a podpora žáků ohrožených
školní neúspěšností prostřednictvím individuálního přístupu a respektováním jejich pracovního tempa měly pozitivní dopad na příznivé pracovní klima ve třídách.
Pro sledování a analýzu průběžných a
celkových výsledků vzdělávání žáků má
ZŠ nastavený kvalitně fungující systém.

Celkové výsledky vzdělávání jsou zveřejňovány ve výročních zprávách. Škola vytváří velmi dobré podmínky pro informovanost zákonných zástupců o prospěchu a
chování jejich dětí, a to při osobních
jednáních, prostřednictvím žákovských
knížek nebo za využití telefonického či
písemného předávání sdělení. Pro rodiče
jsou organizovány třídní schůzky. Je možné využívat individuální konzultace s pedagožkami.
Kvalita nastavené vzdělávací strategie
se projevila ve výsledcích externího testování žáků 5. ročníku ve školním roce
20016/2017, které byly ve srovnání s výsledky celé republiky na nadprůměrné
úrovni. Pro předcházení rizikovému chování žáků a pro jeho včasnou identifikaci
v případě jeho výskytu má škola v rámci
primární prevence nastaveny účinné nástroje. Zavedený systém neustálého dohledu nad žáky vede většinou k eliminaci nežádoucích projevů chování. Ve škole bylo
vytvořeno vstřícné , příjemné a přátelské
ovzduší. Žáci oslovení dotazníkovým šetřením ČŠI vyjádřili pocit bezpečí a spokojenosti.
ŠD
Ve sledovaném zájmovém vzdělávání
docházelo k přiměřenému časovému rozvržení zájmových činností a času na odpočinek. V nabízených aktivitách žáci dokázali spolupracovat, komunikovat s kamarády i smysluplně se zabavit. V rámci
inspekční hospitace se všichni aktivně
zapojili do společných herních činností
zaměřených na rozvoj čtenářské, přírodovědné a finanční gramotnost (celoškolní
akce) i s vyhodnocením jejího přínosu pro
žáky.
K posílení pozitivního sociálního klimatu napomáhá i činnost školní družiny.
Nenásilnou formou byly posilovány kladné vztahy a rozvíjeny schopnosti vzájemně spolupracovat a respektovat druhého,
hrát fair play.
Závěry
Od poslední inspekce byly výrazně
obměněny a zkvalitněny materiální podmínky MŠ, ZŠ a školní zahrady.
Silné stránky
- Výborná materiální podpora pro rozvoj
předškolního vzdělávání dle potřeb MŠ.
- Kvalitně a smysluplně zpracovaný ŠVP
PV promyšleně reagující na změny a výtečně nastavený systém evaluace MŠ a
jeho návaznost na pedagogickou diagnostiku.
- Účinná spolupráce mezi MŠ a ZŠ vycházející ze vzájemné komunikace podporující připravenost dětí na přechod
k základnímu vzdělávání.
- Promyšlená koncepce MŠ a ZŠ s výborně formulovanou strategií rozvoje a vynikající spolupráce všech pracovníků
školy.
- Optimální spolupráce se zřizovatelem.

- Efektivní plánování a kontrolní činnost.
- Kvalitní výuka ve třídách se spojenými
ročníky a přítomnými žáky s SVP a využívání pestré škály různých forem a
metod vzdělávání a rozličných forem
hodnocení.
Inspekční zpráva v úplném znění je
k dispozici stránkách ČŠI.
Dne 18.1.2018 proběhla na škole kontrola Krajské hygienické stanice PK. Tato
kontrola se periodicky opakuje každý rok,
vždy je přísně sledováno dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů. Kontrolou tak bylo kupříkladu v ZŠ zjištěno
porušení předpisu, a to z důvodu uvolněných několika parket u stěny místnosti
nebo porušení předpisu z důvodu používání zastaralých osvětlovacích těles v MŠ.
Tyto a podobné skutečnosti byly a jsou
vždy operativně ihned napraveny. Ze závěrečného protokolu z šetření ve školní
jídelně bychom rádi informovali veřejnost
a dovoluji si citovat: „Nápaditost pokrmů
a regionální potraviny: Jídelníček je
velmi nápaditý, plný nových trendů ve výživě, zasloužíte si velkou pochvalu.“
„Spotřební koš vyhovuje vyhlášce o školním stravování.“
Mgr. Alena Kroupová – ředitelka

Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Měcholupy 2
339 01 Klatovy
Vážení spoluobčané z Měcholup a okolí,
děkuji panu starostovi, že mi umožnil napsat pár řádek do Vašeho pravidelného
zpravodaje.
Tradice našeho soužití je poměrně
dlouhá a víme, že ne vždy byla, je a bude
podle našich představ.
Máme na starost děti, které většinou
pochází ze sociálně velmi slabých rodin,
kde vyrůstaly bez dozoru, doslova jako
dříví v lese. Pak se dostanou do sociálního systému, který se s nimi snaží pracovat, dává jim šance na změnu, ale ne
vždycky to vyjde. Pokud všechno selže,
děti se po rozhodnutí soudu dostanou na
určitou dobu k nám. A tady začíná naše
práce.
Je nutné taky říct, že se do našeho
domova dostávají většinou ty „hodnější a
menší“ děti. To ale nic nemění na faktu,
že děti v našem zařízení být nechtějí a
považují to za nutné zlo. A skoro všichni
pochází z velkých měst, jako je Plzeň,
Sokolov, Cheb, Aš nebo i Klatovy.
Pak se dostanou na malou vesnici,
kde jsou více na očích než ve městě a
neumí se s tím hned dobře vyrovnat. A
vězte, že o slušném chování na veřejnosti,
o úctě k cizím lidem a k jejich majetku –
zejména o tom je naše každodenní práce.
Věřte nám, že se opravdu snažíme dělat
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maximum z naší strany, ale někdy to
prostě nestačí. Mám teď na mysli zničení
majetku a vloupání do objektu mysliveckého spolku v Měcholupech. Chlapci
chtěli „jen“ cigarety a přitom způsobili
škodu za víc jak 5 tisíc korun. Provedli to
v neděli dopoledne a už v neděli večer
jsme se to dozvěděli a celou věc začali
řešit s Policií ČR. Kluci se k činu přiznali.
Samozřejmě, že jsme hned kontaktovali i
myslivecké sdružení a od začátku se celou
věc snažíme napravit. Náš právní systém
nám moc možností k potrestání viníků
nedává, ale něco přece. S chlapci bylo
provedeno několik pohovorů o závadnosti
takovéhoto chování, o jejich vině, o tom,
jak na ně občané Měcholup budou nahlížet. Podle možností, které dává Vnitřní
řád našeho zařízení, jim byly omezeny
samostatné vycházky, udělen 3. stupeň
z chování a zkrácen pobyt doma o Vánocích. Kromě toho si okamžitě začali
spořit své kapesné, aby mohli zaplatit
vyčíslenou škodu v celé její výši. Zapojili
jsme do toho i Probační a mediační službu a ve spolupráci se starostou panem
Bc. M. Kreuzerem jsme se domluvili, že
jednotliví chlapci odpracují 60 hodin veřejně prospěšných prací pro obec Měcholupy. Mysliveckému sdružení, které zastupoval pan Touš, se chlapci omluvili a
dohodli se na zaplacení celé opravy a
brigády sběru kamene v délce cca 8 hodin.
Pan starosta dostal i mé ujištění, že
všechny děti se budou podílet i nadále,
dle našich možností, na zvelebování obce
Měcholupy. Kromě našich pravidelných
obchůzek po obci a uklízení odpadků bychom rádi pomohli při revitalizaci parku
nebo úklidu hasičské nádrže. Též se zapojíme, jako každoročně, do projektu
„Ukliďme Česko“. Ani dalším aktivitám a
nabídkám ze strany obce se vůbec nebráníme.
Je však potřeba říci i to, že naše děcka
umí i dobré věci. Pořádáme třeba i charitativní akci Jarmarky s Albertem v Klatovech, kde děti prodávají své vlastní výrobky. Nebo pravidelně nastudují divadlo
a hrají pro děti v mateřských školách
nebo v domově pro seniory atd. Toho
pěkného je víc a i proto uvažujeme o Dni
otevřených dveří v našem zařízení v září
tohoto roku. Chceme občanům ukázat, jak
naše děti žijí a co vlastně u nás dělají.
Protože dobrých sousedských vztahů si
velmi vážíme.
Vážení spoluobčané, pokud budete mít
jakoukoliv připomínku či otázku k našim
dětem, neváhejte kontaktovat vedení nebo
kohokoliv z našeho zařízení. Všechny kontakty a informace o nás najdete na našich
webových stránkách
www.ddsmecholupy.cz.
Děkuji.
Mgr. Jana Bittnerová – ředitelka DDŠ

Spolky
Zahrádkáři zahajují sezonu
Zima bude pomalu končit a začne se
probouzet jaro. Probouzí se i členové základní organizace zahrádkářů Předslav.
Sešli se na výroční schůzi koncem měsíce
února, aby zhodnotili uplynulý rok 2017 a
připravili si akce pro tento rok. První akcí
byla přednáška zahradníka Richarda Papeže z Dolan. Téměř 50 členů i nečlenů se
dozvědělo velmi zajímavé informace o
nejúčinnějším způsobu pěstování ovoce a
zeleniny, velice přínosné bylo představení
současných přípravků na ochranu rostlin.
Na závěr došlo i k losování a 7 účastníků
besedy si odneslo některé chemické přípravky domů.
Další významnou akcí byl tradiční zahrádkářský ples 17. března a byl velmi

Historie
Čísla popisná v Makově – 8.
Čp. 11 – Obecní pastouška, domek
v němž bydlíval obecní pastýř s rodinou.
Nejstarší zmínka o pastýři pochází ze seznamu poddaných podle víry z roku 1651,
který sepsal sám majitel statku v Makově
Sezema Sedlecký, kdy funkci obecního
pastýře v tomto roce vykonával Jan Potužil stáří 21 let se svojí manželkou Dorotou
stáří 16 let. Na př. roku 1775 při sčítání
obyvatel vykonával pastýře František
Uhlíř stár 44 let a jeho manželka Markéta
stáří 30 let, kteří měli děti: dceru Magdalenu 17 let jenž sloužila na Hůrce u Vokurky a syna Matyáše ve věku 1 rok.
František Uhlíř byl povinen odpracovat 3
dny pěší roboty ročně o žních. V Josefovském katastru v roce 1785 jsou uvedeny u
čp. 11 2 zahrádky: zahrádka nad pastuškou 14,5 × 8,5 sáhu, kde nyní stojí čp. 41
a pod pastuškou, 16,5 × 9,5 sáhu. V roce
1837 byla stavební parcela od čp. 11 velká 38 sáhů2.
Rozhodla-li se obec pro nového obecního pastýře na příští období, bylo nepsaným zvykem takto učinit do svátku svatého Ondřeje, do 30. listopadu. Pastýř byl
odměňován v naturálních dávkách, které
odváděli občané obce jejichž dobytek byl
pasen obecním pastýřem na obecních pozemcích. Jako příklad uvádím:
- Jan Šilhavý, domkář z čp. 4 odváděl 4
měřice3 žita do obecní hromady za pasení dobytka obecním pastýřem ročně, (1
měřice3 = 61,5 l Æ 43 kg).
- Václav Petlan, domkář z čp. 17 odváděl
8 měřic3 žita do obecní hromady za pasení dobytka a podobně...
Příklady jsou z „Komisiálního protokolu“
jenž byl sepsán 5. prosince 1851 a který je
součástí souboru „Vyvazovací komise“
pod signaturou VK-6173, I. díl 3. svazek,
(vyvazení = vyjmutí z roboty).

úspěšný. Sál v makovské hospůdce byl plný a návštěvníci se za doprovodu hudební
skupiny Asfalt skvěle bavili téměř do ranních hodin. Poděkování patří všem členům, kteří se na přípravě plesu podíleli a
bylo jich skoro 20.
A co plánujeme na letošní rok. Budou
to 2 zájezdy. První 19. května do parku
v Průhonicích a pak návštěva Velkopopovického pivovaru s ochutnávkou. Druhý
pak 8. září do rakouské Kremže s návštěvou Kittenberských zahrad. Zde tým zahradníků za 30 let vytvořil více než 40
tematických zahrad na ploše 50 hektarů.
Obě akce budou organizovány spolu s CK
Bus Tour Foltýnová. Případní zájemci se
mohou přihlásit u př. Raška v Petrovičkách nebo u členů výboru ZO v jednotlivých obcích. Výbor organizace chce při-

pravit další odborné akce např. k řezu
stromů. V polovině října bude připraveno
Dušičkové tvoření, které naváže na úspěšná tvořivá odpoledne, které pořádá kulturní komise obce. Samozřejmostí bude i
naše účast na okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin pod názvem „Zahrada Pošumaví“ v Klatovech počátkem října.
Členové netrpělivě očekávají, jaké nás
čeká letos počasí, protože na něm závisí
úspěch a počínání na vlastních zahradách
a zahrádkách. Věříme, že bude příjemné.
Přejeme všem občanům hodně zdraví, klidu a pohody. Ať všem rozkvetou zahrádky v těch nejúchvatnějších barvách a stromy přinesou množství chutného ovoce.

Chalupníci měli vesměs své pozemky,
na nichž pásli svůj dobytek. U velkých hospodářů – sedláků pásli dobytek jejich čeledíni. Nebyl-li čeledín místní, tak obvykle přespával společně s dobytkem ve stáji.
Před I. světovou válkou funkce obecního pastýře v naší obci zanikla. Domek
pak byl obcí využíván k občasnému a
krátkodobému bydlení. Posledním takovýmto obyvatelem pastoušky byl Josef
Šilhavý s manželkou Annou a sice do roku 1927, kdy se přestěhoval do nového
domku čp. 41, který si postavil na obecním pozemku. V roce 1939 byl domek obcí přestavěn a od roku 1952 do roku 1960
v něm byla umístěna úřadovna MNV. Od
roku 1960 Makov patří pod Obecní úřad
Předslav společně s obcemi Měcholupy a
Petrovičky. Od 1. ledna 1976 došlo k rozšíření obvodu Obecního úřadu v Předslavi
o Němčice a Třebíšov s Hůrkou.
Asi od roku 1977 byly majiteli čp. 11
manželé Bémovi z Klatov, kteří domek
používali pro rekreaci. Pak jej koupil
v roce 2015 Vítek Vavroch, majitel čp.
41.
Čp. 12 – lidové označení u Matesů.
Tento název vznikl podle jména 1. majitele tohoto stavení, Matesu Toušovi (Matyáš, Matěj, Mates). Čp. 12 bylo postaveno
od čp. 15 jeho majitelem Václavem Toušem na obecním pozemku někdy po roce
1760. V roce 1775 při sčítání obyvatel byl
majitelem čp. 12 Matyáš Touš, 35 let,
krejčí a jeho manželka Anna stáří 31 let
s dětmi: Terezie 7 let, Anna 5 let a Cyril 1
rok, který si podle smlouvy z 28. října
1815 postavil domek čp. 24 na pozemku
10 × 10 sáhů, jenž koupil od vrchnosti za
roční činži 4 zlaté. Matyáš Touš vedle šití
pracoval u dvora čp. 15 odkud pocházel,
(též ostatní potomci).
Matyáš Touš, domkář, byl povinen 3
dny pěší roboty ročně o žních. Roku 1785

k domku náležely dvě zahrádky: pod okny
6 × 4,5 sáhu a za stavením 10 × 4 sáhy.
12. září 1806 předal pro své stáří Mates
Touš stavení čp. 12 svému synovi Václavovi se souhlasem staršího syna Cyrila.
Václav Touš se narodil po roce 1775.
Roku 1837 byla stavební parcela čp. 12
velká 72 sáhů2.
7. června 1841 postupuje Václav Touš
chalupu svému synovi Adamovi a jeho
manželce Barboře v ceně 70 zlatých konvenční měny (stříbra).
Adam Touš odváděl podle komisiálního protokolu činži z domku čp. 12 postaveného na obecním pozemku 1 zlatý a 35
krejcarů ročně. Podle smlouvy ze 14. ledna 1876 je domek převeden na Jana a
Terezii Toušovi. Jan byl synem Adama a
Barbory Toušových. K další změně vlastnictví čp. 12 dochází podle smlouvy z roku 1892, kdy jej koupili Josef a Terezie
Štampachovi. Terezie Toušová se vdala za
Josefa Štampacha, pocházejícího z Hůrky.
V roce 1932 byl domek převeden na syna
Josefa Štampacha (* 20. února 1903 – † 6.
září 1977) a jeho manželku Marii (* 1910
– † 1967). Josef Štampach byl vyučen
zedníkem. Od založení JZD (r. 1957) však
pracoval jako skladník, pak vykonával
skupináře. Byl to lidový vypravěč a pamětník. Byl aktivním ochotníkem divadelního spolku J.K.Tyla v Makově. Po smrti
Josefa Štampacha (otce) zdědil chalupu
syn Josef Štampach (* 25. ledna 1932)
žijící v Plzni. Domek používal se ženou
k rekreaci. Později jej poskytoval k bydlení různým zájemcům. Roku 2000 čp. 12
koupili Petr Julius s manželkou Martinou
rozenou Piktovou z Klatov. Po nutných
úpravách se roku 2002 do Makova nastěhovali a nyní zde žijí se dvěma dětmi.
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Miloslav Rašek,
předseda ZO ČZS Předslav

pokračování
J. Š.

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V krátkosti vzpomeneme ještě na koncerty v předvánočním čase. 8. prosince
2017 širokou veřejnost potěšil jubilejní X.
adventní koncert v kostele v Předslavi. 16.
prosince 2017 se uskutečnil hojně navštívený vánoční koncert v kapli v Měcholupech.
V neděli 18. března 2018 odpoledne
jsme zorganizovali Velikonoční tvoření
v sále hostince v Makově. Vyráběly se zápichy s velikonoční tématikou, zdobily perníčky barevnými polevami a vytvářely se

velikonoční obrázky zajímavou technikou
pískování. Děkujeme děvčatům, která krásné tvoření připravila – Lence Aubrechtové, Janě Šindelářové, Petře Velíškové,
Martině Hromadové a Renatě Wolfové.
Poděkování patří hasičům z Makova za
vzornou přípravu sálu. Škoda, že nepřišlo
více dospělých s dětmi užít si inspirativní
tvoření.
Na sobotu 28. dubna 2018 připravujeme vítání občánků v Makově. Rodiče dětí
dostanou pozvánky na tuto tradiční akci.
Na sobotu 9. června 2018 jsme naplánovali další výlet Obce Předslav. Pojedeme do Prahy na Vyšehrad, kde máme za-

jištěný program z cyklu Strašidelná Praha.
Odpoledne by byl volný prostor na prohlídku Prahy v oblasti Malé Strany (Pražský hrad, Petřín, Karlův most, atd.). Výlet
je zamýšlen hlavně pro rodiče s dětmi.
Účastníci zaplatí pouze vstupné na Vyšehradě, doprava bude zdarma. Zájemci se
mohou přihlašovat u paní Krásnické od
pondělí 16. dubna 2018. Záloha na zájezd
bude 100,- Kč na osobu, tyto peníze budou v autobuse vráceny.
Přeji vám krásné jarní dny
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů v obvodu naší obce proběhly počátkem roku u všech našich SDH (Makov,
Měcholupy, Němčice a Předslav) a stejně tak proběhla i výroční valná hromada okrsku. Svoji výroční členskou schůzi měly
rovněž i obě ZO Českého svazu včelařů a to v Němčicích i v Předslavi. Výroční valná hromada proběhla též u TJ Sokol Předslav,
svoji činnost za uplynulý rok zhodnotila i TJ Měcholupy a výroční schůze proběhla i u ZO Českého zahrádkářského svazu
Předslav a Mysliveckého sdružení Domažličky.
Ani letošní rok nebyl výjimkou v tom, že by v jeho úvodu neproběhlo období tanečních zábav a plesů. V obvodu naší obce se
jich i tentokrát uskutečnilo hned několik. 13. ledna uspořádali svůj ples dobrovolní hasiči z Předslavi, 10. února se uskutečnil krom
masopustního maškarního průvodu obcí i maškarní bál v Předslavi, kde se hned další den 11. února konal rovněž dětský maškarní
karneval. 3. března měla ve svém areálu ples Měcholupská zemědělská a.s. a 17. března zorganizovali v Makově svůj ples také
naši zahrádkáři.
Obdobně jako v minulých letech proběhla u nás i letos Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. Tentokrát již
poosmnácté vyšli mezi spoluobčany malí i velcí koledníci v rámci největší republikové dobrovolnické akce. V obvodu naší obce
probíhala tato sbírka tradičně již v Němčicích, Třebíšově a v části Měcholup a tentokrát už podruhé se k nim připojila i Předslav.
Částka, která byla při ní letos celkem vybrána dosáhla rekordní hodnoty 18 331,- Kč. Oblastní charita Klatovy všem dárcům i
koledníkům srdečně děkuje za ochotu a pomoc.

Pozvánky:
Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci, i Vy ostatní,
s nesmírnou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že stopy běžeckého spolku Seal´s RUN opět můžete spatřit na nejrůznějších
místech a mnohdy i jinde. Spatříte je dokonce i na místech, kde dříve k vidění nebyly. Pokud stopy nikde nespatříte, je čas
navštívit očního lékaře, neb tým Seal´s RUN pracuje dnem i nocí na tom, aby se nesmazatelně vryl do Vašich myslí. Zejména pak
pozitivně.
Sportovní nadšenci správně propukají v jásot v předtuše nových závodů. A jásají oprávněně. Letošní rok přinese několik
novinek, zlepšováků a vychytávek. Krom nových tratí a překážek jsou to i nové druhy závodů. Naprostou novinkou je překážkový
závod ve štafetovém podání nazvaný „Tulení spřežení“. V tříčlenném týmu se bude muset s krátkou, sprinterskou tratí vyrovnat
každý sám, ale zároveň budete hoblovat za celý tým. Máte-li navíc nervy z ocele, můžete poměřit síly přímo s organizátory závodu
a zesměšnit je před zraky všech ostatních účastníků a škodolibých diváků. Taková výzva se nedá odmítnout.
Další novinkou je noční běh skrývající se pod názvem „Kasiopea“. Kdo by se nechtěl plahočit v noci lesem, sám, přes
překážky a trochu se u toho bát? Přijďte si na krátké trati vyzkoušet nástrahy překážkového běhu, které neuvidíte na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dětské závody. Na své si přijdou jak předškoláci, tak i dorostenci. Délky tratí a obtížnost
překážek budou úměrné věku. Přijďte unavit potomky a vypít něco zlatavého moku. V pivovaru Bizon připravili sládkové závodní
speciál „Tulení pot“. To musíte ochutnat!
Na každého doběhnuvšího závodníka čeká v cíli kovová medaile. Slibujeme, že budou vykoupené slzami, krví a potem. Nee,
teď přeháníme. Ale zadarmo rozhodně nebudou. Přijďte se přesvědčit a dokázat sami sobě, že ve Vás dřímá bojovník, který
překážkám neuhýbá. Pojďte běžet tomu štěstíčku naproti. Odměnou Vám bude slastný pocit vítězů, neb v našem závodě neexistuje
poražených!
Šanci máte 25. – 26.5.2018 ve Stodě a 28.9.2018 v Měčíně.
Seal’s RUN, z. s., Stod
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Vážení přátelé
srdečně jste zvání
k velikonoční bohoslužbě.
Mše svatá se v chrámu
sv. Jakuba většího v Předslavi
uskuteční o velikonočním pondělí
dne 2. dubna od 16:00

TJ Sokol Předslav Vás zve
na divadelní představení hry

které Vám sehraje
Ochotnické divadlo

Bolešiny

Představení se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 od 19:00
na jevišti sokolovny v Předslavi

Všichni příznivci rockové muziky
nezapomeňte přijít

5.5.2018 od 20:30
do sokolovny v Předslavi
kde Vám zahraje skupina

MASH
srdečně zve Sokol Předslav
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TJ Sokol Předslav
Vás všechny zve na zábavné

pouťové posezení
s harmonikáři
které se uskuteční v neděli

6. května od 15:00 v sále místní sokolovny

TJ Sokol Předslav oznamuje,
že dne 8.

května 2018 uspořádá

8. ročník místního pochodu.
Tentokrát se vydáme na cestu

„Po hřebenu Plané hory“
Přijďte v 8:30 k místní sokolovně
a vydejte se na pochod s námi

NOC KOSTELŮ
proběhne

v pátek 25. května 2018
tentokrát v kostele

Nanebevzetí Panny Marie
v Němčicích
program večera a přesný termín jeho
zahájení budou ještě upřesněny formou
plakátů a obecním rozhlasem
budou pak k vidění i na adrese: https://www.nockostelu.cz/kostel/7205/
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Zahájení nové sezóny v areálu
Letního amfiteátru v Makově
se uskuteční v sobotu 2. června 2018
Součástí tohoto zahájení bude jednak zábavní odpoledne
pro děti a večer pak opět promítání filmové pohádky
o programu a přesném termínu jeho zahájení budete včas
informováni formou plakátů a obecním rozhlasem

VÝLET DO PRAHY

obec Předslav pořádá v sobotu 9. června 2018
zájezd do Prahy na Vyšehrad, kde je pro účastníky zajištěn program
z cyklu Strašidelná Praha. Zájemci se mohou od pondělí 16. dubna
hlásit u paní Krásnické.
vratná záloha činí 100,- Kč

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Bc. Kreuzer M., Šindelář P., Mgr. Kroupová A., Šůs J., ing. Zíka V.
Adresa redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
Toto číslo vyšlo v březnu 2018
Náklad 350 ks
-8-

