Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 50.

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

roč. 2019

Vážení spoluobčané,
začátek prázdnin je tady, doufám, že si všichni užijete tepla, vody a dovolených v rodinném kruhu, na cestách v přírodě nebo za poznáváním naší krásné země.
V uplynulém období nás nejvíce zaměstnávala příprava a organizace Vzpomínkové slavnosti v Měcholupech. S přípravou bylo spojeno mnoho investičních akcí a oprav v obci. Oprava veřejného osvětlení v ulici ke škole, úprava prostranství před kaplí sv. Apoleny, odvodnění a úprava prostoru před obecní budovou, dodělání obrubníků kolem parku,
vyčištění pomníku i výstavba nové autobusové zastávky. Hodně práce také udělali místní občané při úpravě travnatých
ploch v parku, při stavbě křížku nebo zkrášlování plotů, vrat a domů v prostoru konání slavnosti. Samotnou organizaci
slavnosti a její průběh pomohli zabezpečit spolky pracující v obci. Zahrádkáři pomohli s výsadbou lip do aleje svobody,
členové SDH Měcholupy a Makov se vzorně postarali o občerstvení na koupališti a SDH Předslav zvládla na jedničku
pořadatelskou službu při uzavření prostoru akce a v jejím průběhu. Při přípravě a organizaci neúnavně pracovaly naše
zastupitelky paní Vlasáková a paní Zíková. Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám pomohli zorganizovat a připravit tuto
akci, která se opravdu povedla.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití letních měsíců, osvěžující odpočinek na zasloužené dovolené a
dětem slunečné prázdniny se vším co k nim patří.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
3. zasedání ZO Předslav konané dne 18.4.2019 v Měcholupech:
Usnesení:
č. 42 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 2. zasedání ZO Předslav.
č. 43 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2018.
č. 44 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit část pozemku p.č. 304/1 o výměře cca 1 333 m², v k.ú. Makov u
Předslavi a pozemek p.č. 221/14 o výměře 1 553 m², v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku Obce Předslav, za pozemky: p.č. 796 o výměře 1 667 m², v k.ú. Němčice u Klatov, p.č. 720 o výměře 804 m², v k.ú. Němčice u Klatov
a p.č. 762 o výměře 4 648 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 45 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat pozemek p.č. st. 84 o výměře 5 m² v k.ú. Němčice u Klatov v majetku Obce Předslav.
č. 46 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 36/2 o výměře cca 38,1 m², tj. podíl 1/9, patřící Obci
Předslav v k.ú. Makov u Předslavi, paní Evě Koudelkové, nar. 25.12.1952, bytem Wolkerova 408, 339 01 Klato vy
2, za cenu 40,- Kč/ m². Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č. 47 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 879/1 o výměře cca 66,63 m² v k.ú. Třebíšov v majetku
Obce Předslav žadatelům, manželům Josefu Nováčkovi, nar. 27.10.1963, bytem Hůrka 3. 339 01 Klatovy a Květuši Nováčkové, nar. 20.6.1968, bytem Hůrka 3. 339 01 Klatovy, za cenu 40,- Kč/ m². Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č. 48 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí daru v podobě pozemku p.č. 396/4 o výměře 10 m², v k.ú. Měcholupy u
Předslavi, v majetku Plzeňského kraje.
č. 49 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í na základě usnesení č. 21 z 1. zasedání ZO pověřilo starostu obce k předložení revize na komplexní pojištění Obce Předslav a návrhu na jeho optimalizaci, do červnového zasedání ZO.
Z důvodu pojistné události příspěvkové organizace obce proběhla revize pojištění v měsíci dubnu, dle výkladu
zástupců České pojišťovny a Hasičské pojišťovny, u kterých je obec pojištěna, pojištění odpovídá rizikům.
č. 50 – ZO projednalo a a) n e s c h v a l u j e návrh obecních symbolů. b) p o v ě ř u j e starostu obce k jednání o vytvoření dalších návrhů obecních symbolů.
č. 51 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na prováděcí dokumentaci pro stavbu multifunkční budovy OÚ s firmou Adestik s.r.o. IČ: 25247069.
č. 52 – ZO projednalo a s c h v a l u j e změnu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce.
č. 53 – ZO projednalo a r o z h o d l o na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: a) Plzeňský kraj, IČ: 70890366,
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň; ve výši 42 460,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje
v roce 2019. Žádost je vedena pod čj. Předslav/187/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; b) ZKD Sušice,
IČ: 00031968, se sídlem Náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice; ve výši 50 000,- Kč na podporu celoročního provozu prodejny Předslav. Žádost je vedena pod čj. Předslav/227/19. Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se hlasování: 0;
c) Mgr. Lenka Kolomazníková Petrovičky; ve výši 2 500,- Kč na částečné pokrytí nákladů akce „Uspořádání
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Novoročního ohňostroje v Petrovičkách“. Žádost je vedena pod čj. Předslav/243/19. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se
hlasování: 1; d) Mgr. Lenka Kolomazníková Petrovičky; ve výši 2 500,- Kč na zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromku v Petrovičkách“. Žádost je vedena pod čj. Předslav/242/19. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1;
e) Oblastní charita Klatovy – Charitní pečovatelská služba, IČ: 66388830, se sídlem Měchurova 317, 339 01
Klatovy; ve výši 7 500,- 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/249/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; f) SDH Makov, IČ: 65580435, se sídlem
Makov 7, 339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- 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/290/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; g) ZO Českého zahrádkářského svazu Předslav, IČ: 66343976, se sídlem Petrovičky
3, 339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- Kč na uspořádání místní výstavy ovoce, zeleniny a květin „Zahrady Předslavska“. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/300/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; h) Město Klatovy,
IČ: 00255661, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy; ve výši 2 400,- Kč na spolufinancování terénního
programu spolku Ulice pro osoby závislé na návykových látkách. Žádost je vedena pod čj. Předslav/301/19. Pro:
9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; i) Pěvecký a hudební soubor LADA, z.s., IČ: 26554321, se sídlem Předslav
53, 339 01 Klatovy; ve výši 3 000,- Kč na nákup a úpravu notového materiálu, kroniku sboru, propagaci, pronájem zkušebny. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/304/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; j) TJ Sokol
Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 20 000,- Kč na provoz a údržbu sokolovny, tj.: nákup pohonných hmot na sekání hřiště, pojištění budovy, úhrady revizí, podíl na platbách za čerpání
energií. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/307/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; k) TJ Sokol Předslav,
IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 35 000,- Kč na podíl při financování opravy odvětrávacího světlíku na střeše sokolovny. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/308/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; l) TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 20 000,- Kč na
zajištění akce „Oslava 100. let založení Sokola Předslav“, konkrétně pak na úhradu propagačních materiálů, ob čerstvení účastníků, ozvučení akce a úhrady za vystoupení účinkujících. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/309/19.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; m) TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 20 000,- Kč na úhradu údržby Tyršova dubu a stromů na hřištích TJ Sokol. Žádost je vedena pod č.j.
Předslav/310/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; n) SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem Předslav 119,
339 01 Klatovy; ve výši 3 000,- Kč na financování zhotovení domovenek na stejnokroje. Žádost je vedena pod č.j.
Předslav/306/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; o) SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem Předslav 119,
339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- Kč na zajištění akce „Lampiónový průvod v roce 2019“, konkrétně na financování ohňostroje a na zakoupení drobných dárků pro dětské účastníky průvodu. Žádost je vedena pod č.j. Před slav/305/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; p) 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 vybavení klubovny. Žádost je vedena pod
č.j. Předslav/315/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0; q) SDH Němčice, IČ: 65580451, se sídlem Němčice, 339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- Kč na zajištění cen a občerstvení při pouťovém nohejbalovém turnaji a na
zajištění občerstvení a nákup zábavné pyrotechniky na rozsvěcení vánočního stromečku. Žádost je vedena pod č.j.
Předslav/318/19. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
č. 54 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě žádosti Ing. Václava Zíky Předslav; návratnou finanční výpomoc ve
výši 140 000,- Kč na financování vydání knihy „Památky a zajímavosti Předslavska“. NFV bude poskytnuta na
dobu 5-ti let. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1.
č. 55 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pravomoc starosty obce činit rozpočtová opatření takto: a) u běžných výdajů do
výše 250 000,- Kč bez ohledu na závazný ukazatel rozpočtu. b) u investičních výdajů ve výši 100 000,- Kč v rámci jednotlivé akce.
č. 56 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vstup obce do organizace Turistická oblast Pošumaví z.s.
č. 57 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání o Příkazní smlouvě s firmou having servis s.r.o. na podání a
administraci dotace na kanalizaci v obci Předslav.
č. 58 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 3 /2019 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 4 /2019.
4. zasedání ZO Předslav konané dne 20.6.2019 v Němčicích:
Usnesení:
č. 59 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 3. zasedání ZO Předslav.
č. 60 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2018.
č. 61 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Roční účetní závěrku Obce Předslav za rok 2018.
č. 62 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) Výsledek hospodaření ZŠMŠ Předslav za rok 2018 ve výši – 54 762,03 Kč a
pokrytí záporného hospodářského výsledku z rezervního fondu organizace. b) Roční účetní závěrku ZŠMŠ Předslav za rok 2018.
č. 63 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2018.
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č. 64 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit pozemek p.č. 250/11 o výměře 2 899 m² a p.č.227/3 o výměře 295
m², v k.ú. Makov u Předslavi v majetku Obce Předslav, za pozemek p.č. 731/4 o výměře 2 682 m², v k.ú. Předslav.
č. 65 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit část pozemku p.č. 578/11 o výměře 2 m² v k.ú. Němčice u Klatov
v majetku Obce Předslav, za část pozemku p.č. 55 o výměře 76 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 66 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. st. 84 o výměře 5 m² v k.ú. Němčice u Klatov v majetku Obce Předslav, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly, za cenu stanovenou na zá kladě znaleckého posudku. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č. 67 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu části pozemku p.č. 304/1 o výměře cca 1 333 m², v k.ú. Makov u Předslavi
a pozemek p.č. 221/14 o výměře 1 553 m², v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku Obce Předslav, za pozemky: p.č.
796 o výměře 1 667 m², v k.ú. Němčice u Klatov, p.č. 720 o výměře 804 m², v k.ú. Němčice u Klatov a p.č. 762 o
výměře 4 648 m², v k.ú. Němčice u Klatov v majetku firmy RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61,
Skvrňany, 301 00 Plzeň. Náklady spojené se směnou hradí firma RENTAL DEALING s.r.o.
č. 68 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí daru v podobě podílu 1/6 pozemku p.č. 258/6 o výměře cca 24,3 m², v k.ú.
Makov u Předslavi, v majetku firmy RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň.
č. 69 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh znaku a vlajky obce zaslaný v příloze žádosti o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce.
č. 70 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na administraci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na stavbu ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního objektu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v platném znění s firmou MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, DIČ CZ27187039, Barrandova
404/28, 326 00 Plzeň, zastoupená panem Ing. Michalem Cviklem.
č. 71 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezúplatný převod vyřazené techniky JSDH Měcholupy AVIA 30 DVS 12 VIN
71170017000372, RZV KT 2309, rok výroby 1971 panu Ing. Janu Kozákovi, Stará Boleslav. Náklady spojené
s převodem hradí Ing. Jan Kozák.
č. 72 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav ve výši
29 900,- Kč. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10.6.2019, číslo usnesení 1130/19
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“.
č. 73 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 5/2019 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 6/2019.

Informace obecního úřadu
Odpad, kam s ním ?!
Stále se setkáváme na území obce s nešvarem vzniku
černých skládek a s dotazy občanů: Kam uložit jednotlivé
druhy odpadů? Základní druhy tříděného odpadu se již
skoro všichni naučili dávat do barevných kontejnerů, trochu problém dělají kovové odpady, kdy do černých popelnic nám „někdo“ hází komunální nebo nebezpečný odpad.
Stavební odpad nepatří do lesa, ani na cesty v okolí obce,
tento odpad můžete odvést do sběrného dvora v Klatovech,
kde máme podepsanou smlouvu o likvidaci separovaných
odpadů z obce, nebo přímo na skládku ve Štěpánovicích.
Největší problém v letním období nám dělá bioodpad. Tráva a drobný odpad patří do kompostéru nebo na kompost
v rohu zahrady, stále někteří vyvážejí tyto přebytky do lesa
nebo na pole, v nejhorším případě na obcí zřízené skládky
větví a dřevěného odpadu. Tyto skládky necháváme pravidelně štěpkovat, ale drobný odpad není možno takto zlikvidovat. Pokud by měl někdo zájem o takto volně loženou
štěpku, je možné si ji odvést od vodárny v Petrovičkách
nebo v Předslavi. Tímto bych chtěl občany požádat o dodržování obecní vyhlášky o odpadech kterou najdete na našich internetových stránkách a pokud opravdu nevíte „Kam
s ním“ zavolejte na tel: 724 111 693, najdeme spolu řešení.

Obecní symboly
Co se městské a obecní heraldiky týče, tak z historického hlediska měla původně právo vlastnit svůj znak pouze
města. Jejich užívání začalo v zemích koruny České už
někdy koncem 13. století a v dalších dobách se pak rozši-

řovalo. Později platilo, že pokud byla nějaká obec povýšena na město, byl tomuto novému městu udělen rovněž i
nový městský znak. Tento stav u nás trval poměrně dlouho
a teprve v roce 2000 přinesl tehdy vydaný Zákon o obcích,
tedy Zákon č. 128/2000 Sb. novou možnost, že svůj vlastní
znak a případně i vlajku může mít každá obec České republiky a nejenom ty, které jsou nebo se stanou městy. Ve
2. odstavci § 34a tohoto zákona se uvádí, že „Předseda
Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo
vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit.“
Od té doby si postupně mnoho našich obcí již nechalo
navrhnout, schválit a udělit svůj vlastní znak a vlajku, které jsou pak následně evidovány v samostatném Registru
komunálních symbolů. Tento registr v současné době eviduje symboly z 5 202 obcí a je nadále doplňován, protože
jednak i nyní si stále ještě další obce, které doposud symboly neměly, nechávají ty své udělovat a také ne všechna
města, která mají a užívají své historické znaky, je již do
registru nechala zaevidovat.
V našem klatovském okrese, kde se nachází celkem 94
měst a obcí, má své symboly zaregistrováno 63 obcí, navíc
pak ještě dalších 10 měst, včetně Klatov, vlastní historické
znaky, které v registru zaneseny ještě nejsou. Znamená to
tedy, že zhruba ¾ měst a obcí našeho okresu již své symboly
má a podíváme-li se na stejné ukazatele v rámci celého kraje, dojdeme k obdobnému výsledku, neboť z celkového počtu 501 měst a obcí jich zde již 75% symboly má.
Obec Předslav přímo sousedí s městy a obcemi: Měčín,
Plánice, Újezd u Plánice, Bolešiny, Ostřetice, Klatovy a
Švihov. Z těchto sedmi sousedů pak krom Ostřetic všechna
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zbývající města i obce své symboly již mají. Je tedy zcela
pochopitelné, že i naše obec se hodlala problematikou
ustavení obecních symbolů zabývat. Proto již v prosinci
loňského roku vyšel ve 48. čísle obecního Zpravodaje anketní lístek, kterým naši občané mohli vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tím, zda se má obecní zastupitelstvo o
řešení této záležitosti vůbec snažit. Odezva na tuto anketu
by se sice nedala nazvat masovou, ale přesto se řada vypl něných anketních lístků vrátila a v drtivé většině z nich
byla vzniku obecních symbolů vyjádřena podpora. Proto
vedení obce následně navázalo kontakt s firmou Alerion,
jejíž heraldik a vexilolog začal vytvářet návrhy našich nových symbolů. První zaslanou variantu obecní zastupitelstvo na svém 3. zasedání letos v dubnu neschválilo a teprve další návrh byl na posledním, 4. zasedání přijat, včetně
rozhodnutí o barevné variantě. Nyní bude vypracován materiál pro odbornou komisi poslanecké sněmovny ČR, která musí navržené symboly odsouhlasit a následně je pak
předseda poslanecké sněmovny naší obci udělí.

Vzhled znaku

Vzhled vlajky

A jak tedy navržený a obecním zastupitelstvem schválený znak a vlajka naší obce vypadají? Popis znaku je následující: V zeleném štítě pod cimbuřovou hlavou postavený meč, obojí zlaté, provázený po stranách šesti (2, 2, 2)
stříbrnými hvězdami. Popis vlajky vypadá pak následovně:
Zelený list s žerďovým žlutým zubatým pruhem širokým
třetinu délky listu s pěti čtvercovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami. V zeleném poli žlutý meč hrotem k dolnímu
okraji, provázený šesti (2, 2, 2) bílými šesticípými hvězdami v kruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Před koncem školního roku jsme ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí a žáků zpracovali SWOT analýzu
školy. Naším cílem bylo zhodnotit naši práci, zformulovat
příležitosti i hrozby pro práci malotřídní školy a školky,
pojmenovat silné a slabé stránky a navrhnout způsob eliminace slabých stránek.
Děkujeme všem zákonným zástupcům (dále jen ZZ),
kteří vyplnili dotazník a dali nám zpětnou vazbu. Všichni
oslovení se vyjádřili kladně k otázce spolupráce s učiteli.
Kladně hodnotili i prostor pro vyjádření vlastního názoru
ve vztahu učitel – žák. Pozitivně byla hodnocena informovanost o dění ve škole, zákonní zástupci i žáci jsou spokojeni s aktivitami, které škola zařazuje pro doplnění výuky.
Pokud má dítě ze školy nějaké obavy, pak lze vždy jednoznačně určit příčinu – obavy z neúspěchu.
Mezi návrhy ZZ z mateřské školy se objevil návrh na
plavecký výcvik, poptávka po sportovním, výtvarném, ke-

A co vlastně vzhled znaku a vlajky symbolizuje? Oba
symboly vycházejí z toho, že obec Předslav má jednak
svoji dávnou historii, ale rovněž odrážejí i skutečnost, že
v současnosti spravuje také šest dalších místních částí, které se teprve postupem času dostaly pod její správu. Ve
všech případech pak šlo o vesnice historicky poměrně starodávné, kde ve čtyřech z nich bývala v dávné historii panská tvrz, která se ve třech případech přinejmenším z části
dochovala až do dnešních dnů a jednou z nich byla i tvrz
v obci Předslav samotné. Tato skutečnost je ve znaku symbolizována srozumitelným motivem cimbuří. Převažující
zelená barva štítu i listu vlajky pak jednak značí to, že celé
historii regionu Předslavska dominoval jeho zemědělský
charakter, dále pak je rovněž i odkazem na zelenou barvu
ve znaku Plzeňského kraje, která tam symbolizuje naši
zalesněnou jihozápadní hranici, tedy Šumavu a Český les.
V zelené ploše štítu se pak nalézá celkem sedm obecných
figur, což odpovídá počtu jednotlivých částí obce. Z nich
pak meč ve středu štítu představuje samotnou Předslav a to
jednak tím, že je jedním z atributů sv. Jakuba Většího, jemuž je zasvěcen místní kostel (jedná se o nástroj světcova
stětí), krom toho ale tato figura poukazuje i na fakt, že rod
prvních známých předslavských vladyků pocházel z Mečkova. Šest stříbrných hvězd obklopujících meč pak jednak
symbolizuje zbývajících šest částí obce (vsí) a za druhé
pak rovněž připomíná i skutečnost, že území spravované
obcí Předslav se rozkládá celkově na šesti jednotlivých
katastrálních územích. Jako figura pro tuto symboliku byla
zvolena svatojánská hvězda, protože ve čtyřech z našich
vesnic se nalézají sochy svatého Jana Nepomuckého a jeho
kult byl v našem regionu, i pro blízkost města Nepomuku,
v minulosti hojně rozšířen.
Jakmile bude vypracován konečný materiál pro odbornou komisi poslanecké sněmovny ČR s přesným odborným
popisem a finálním vyobrazením obou obecních symbolů,
budou tyto zveřejněny na internetových stránkách obce,
které pak následně postupně doplní rovněž i informace o
dalším postupu v této záležitosti.

ramickém či dramatickém kroužku. Směrem ke školní jídelně byl formulován jediný požadavek na zařazování většího množství omáček a jogurtů a doporučení nepoužívat
rostlinné tuky a sóju.
Mezi návrhy ZZ ze základní školy byl jmenován kroužek sportovní, taneční, keramický, dramatický, fotbalový
nebo také Aj a pěvecký sbor. V doporučení pro školní jídelnu bylo vyřadit z jídelníčku houby, zveřejnění jídelníčku na internetu. Ve dvou případech byl vznesen návrh na
prodloužení provozu školní družiny.
Ze závěrů SWOT analýzy a analýzou situace současného školství vyplývá především potřeba dalšího vzdělávání
učitelů v oblasti pedagogické psychologie, spolupráce s PPP
v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s poruchami učení a
chování.
Pro příští školní rok počítáme s kroužkem sportovním,
zvlášť pro kluky a děvčata. Pro realizaci dalších kroužků
chybí buď potřebný počet přihlášených nebo nedokážeme
zajistit vedoucího kroužku.
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Splnili jsme obsah Školních vzdělávacích programů
Tři žáky pátého ročníku, Lucii Zavadilovou, Radka Hořánka a Jana Ujčíka, jsme vyzpovídali, jak hodnotí školní
docházku. Odpovídali na různé otázky a shodli se na
následujícím. „Ve škole v Předslavi se nám nejvíce líbily
školní výlety. Nejtěžší předmět je určitě český jazyk a pro
velký objem učiva i předmět člověk a jeho svět. Oproti
tomu nejlehčí je informatika, hudební výchova a tělocvik.
Nejzajímavější byla vzdělávací akce Abeceda peněz v České
spořitelně. Nejzábavnější a velice hezká byla divadelní
představení Poklad kapitána Baltazara a Vinettou. Zažili
jsme ale i hrozné divadelní představení Honza a víla, na
které byli pozváni vedle dětí školního věku i děti z mateřské školy. Rádi bychom si zopakovali výlet do Prahy nebo
do svíčkárny. Velkou trému a zároveň i velkou odpovědnost jsme pocítili při vystoupení na vánočním koncertě.
Výjimečnou příležitost jsme jako děti dostaly při sázení
ovocných stromků u Třebíšova.“
Sára Steinerová zavzpomínala na Den s IZS a soutěž
Malý záchranář. „Dne 6. června 2019 jsme jeli linkovým
autobusem do Klatov a vyrazili na Erbenovo náměstí, kde
na nás čekal Den s IZS a soutěž Malý záchranář. My páťáci jsme šli do školní jídelny odložit batohy a napsat test.
Družstvo 1. (Neli, Radek, Honza, Zdeněk) za test nasbírali
61 bodů. Druhé družstvo (Ani, Petra, Sára, Lucka) měli 65
bodů. Já jsem byla v tom druhém družstvu. Po testu jsme
šli na praktické disciplíny. U policistů, tam byly křižovatky, povinná výbava kola a značky. Dále se soutěžilo ve
štafetě. Poté jsme šli na zvukové signály, tam jsme poznávali sirény a měli jsme plný počet bodů (10). Pak jsme
určovali hasicí přístroje, také jsme dostali plný počet bodů. Následovala zdravověda, to bylo horší, měli jsme udělat dvojice, já jsem byla s Aničkou a měli jsme tepenné krvácení, vůbec ale vůbec nám to nešlo, Anička místo 155
zavolala 150. Celkově jsme za zdravovědu měli 4. body.
Evakuační zavazadlo bylo super, měli jsme opět plný počet
bodů. Pak jsme šli na tísňovou linku tam jsme měli 8 bodů.
To byla poslední disciplína. Když bylo vyhlášení, seřadili

jsme se do řad, 1. družstvo bylo 4. a my jsme byli první.
Byl to krásný pocit, protože jsme nejlepší ze školy a jak
řekla babi, nikdo nás nepředběhne.“
Nela Kislingerová popsala týdenní projekt Finační gramotnost. „Také v letošním roce, v rámci týdenního projektu Finační gramotnost pátá třída nabízela ostatním dětem
svoje služby. Nebyl to jen prodej zboží, levandule, omalovánek, bonbonů, nebo prodej vlastnoručně vyrobených korálkových náramků, ale byla to i loterie a zajištění pitného
režimu. Prodávající museli na samém začátku zpracovat
reklamu, dále pak ohlídat oběh peněz a vyhodnotit vlastní
úspěšnost. Myslím, že se nám obchodování povedlo a že se
to ostatním dětem líbilo. Já jsem byla v podnikání nejúspěšnější.“
Také děti v MŠ milují výlety. Letos zvládly samostatně
bez rodičů výlet do Horšovského Týna. Obdivovaly lovecké trofeje a vybavení zámeckých komnat. V květnu
navštívily ZOO v Plzni a Dinopark s 3D kinem. Nevynechaly ani TYJÁTR – dětskou hernu se skluzavkami, míčky
a průlezkami.
Blahopřejeme našim žákyním z 5. ročníku, A. Čadilové
a P. Pavlíkové, které úspěšně zvládly přijímací zkoušky na
osmileté gymnázium. Máme velkou radost.
Dále blahopřejeme všem žákům pátého ročníku, kteří
letos z okresní soutěže Malý záchranář přivezli první a
čtvrté místo. A v okresní dopravní soutěži Mladý cyklista
obsadili 4. místo. Radost máme také z prvního a dvou druhých míst v okresní výtvarné soutěži My a příroda. Pohár
za první místo si přivezla Lucie Molnárová, ocenění za
druhé místo získali Petra Pavlíková a Radek Hořánek.
Děkujeme panu Molnárovi za obětavé vedení sportovního kroužku. Děkujeme všem sponzorům, jmenovitě panu
Josefu Rubášovi, který věnoval škole velké množství materiálu pro výtvarné činnosti. A v neposlední řadě děkujeme Mysliveckému spolku Domažličky, především manželům Toušovým, za krásně připravený program pro děti.
Alena Kroupová, ředitelka školy

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Další ročník soutěže je za námi…
O víkendu 15. a 16. června byly odehrány poslední zápasy jarní části fotbalové soutěže a závěr sezóny byl tu.
Měcholupskému áčku se sice podzimní část vydařila poněkud lépe než jaro, ale konečné třetí místo v okresním přeboru, kdy navíc chyběly pouhé dva body, aby byl konečný výsledek ještě o příčku lepší. To rozhodně není špatné. Mimo
to se pak nejlepším střelcem okresního přeboru v rámci právě skončené sezóny stal se 26 vstřelenými brankami měcholupský záložník Dušan Bálek, který se o toto prvenství dělí
s hráčem FK Dukly Janovice, Matějem Hájkem.
V současné době je tedy sice již po soutěži, ale 27. července bude letní fotbalová pauza přerušena konáním tradičního, v letošním roce již 51. ročníku memoriálu Jana Vlasáka. A protože následně od půlky srpna pak na hráče opět
už čekají předehrávky dalšího ročníku soutěže, tak fotbalové
trávníky ani tentokrát příliš dlouho odpočívat nebudou a vše
začne opět nanovo.

Výsledky jednotlivých utkání, odehraných v jarní části právě
ukončené soutěže, byly následující:

14. kolo Měcholupy – Bolešiny; hráno v sobotu 24.03.; výsledek 1 : 3 (0:2); branky: 82. Bálek Dušan – 28. Šindelář
Radek, 45.Šmolc Jiří, 58. Šindelář Radek; rozhodčí: Lojík
Václav; ŽK:2:1; diváků: 105.
15. kolo Hradešice – Měcholupy; hráno v neděli 31.04.;
výsledek 0 : 2 (0:1); branky: 17. Bálek Dušan, 83. Bečka
Stanislav; rozhodčí: Rubáš Jakub; ŽK:2:1; diváků: 111.
16. kolo Měcholupy – Janovice; hráno v sobotu 06.04.;
výsledek 2 : 0 (1:0); branky: 14. a 58. Bálek Dušan; rozhodčí: Abraham Josef; ŽK:0:1; diváků: 100.
17. kolo Měcholupy – Mochtín B; hráno v neděli 14.04.;
výsledek 5 : 0 (4:0); branky: 13. a 23. Bálek Dušan, 21.
Bečka Stanislav, 44. Dražka Petr, 89. Duchek Jan; rozhodčí: Petličarovský Ivan; ŽK:0:0; diváků: 60.
18. kolo Dlouhá Ves – Měcholupy; hráno v sobotu 20.04.;
výsledek 4 : 3 (2:0); 40.(PK) a 75.(PK) Mirvald Jakub, 45.
Blažek František, 66. Švec Pavel – 67. Havlíček Pavel, 77.
a 85. Bečka Stanislav; rozhodčí: Stach Vladislav; ŽK:7:5,
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ČK:2:1 (70. Valvoda Stanislav, 79. Blažek František – 82.
Čížek Václav); diváků: 80.
19. kolo Měcholupy – Malý Bor; hráno v neděli 28.04.; výsledek 4 : 3 (2:1); branky: 4.(PK) Duchek Jan, 22. Bečka
Stanislav, 55. Kaas Václav, 58. Veselka Karel – 3. Šipla
David, 85. Hlaváč Radim, 89. Jára Karel; rozhodčí: Abraham Josef; ŽK:3:1; diváků: 100.
20. kolo Strážov – Měcholupy; hráno v neděli 05.05.; výsledek 2 : 0 (0:0); branky: 66. Kološ David, 84. Linkeš Tomáš; rozhodčí: Říha Zdeněk; ŽK:4:2, ČK:1:0 (75. Petrželka František); diváků: 134.
21. kolo Měcholupy – Sušice B; hráno v neděli 12.05.; výsledek 7 : 0 (2:0); branky: 39.(PK) a 45.(PK) Duchek Jan,
54. Červený Ondřej, 59. Bálek Dušan, 75. Bečka Stanislav,
78. Čížek Václav, 83. Sydorenko Vasyl; rozhodčí: Hájek
Zdeněk; ŽK:0:4, ČK:1:0 (90. Hubáček Patrik); diváků: 40.
22. kolo Luby B – Měcholupy; hráno v sobotu 18.05.; výsledek 5 : 2 (4:1); branky: 4. Pivoňka Michal, 8. a 61. Čipera Pavel, 13. a 45. Smolík Pavel – 9. Bečka Stanislav,
66. Veselka Karel; rozhodčí: Šmrha Miroslav; ŽK:4:3; diváků: 80.
23. kolo Měcholupy – Železná Ruda; termín konání sobota
25.05.; výsledek 3 : 0 (kontumačně); rozhodčí: Bala Petr.
24. kolo Nezamyslice – Měcholupy; hráno v sobotu 01.06.;
výsledek 2 : 1 (1:1); branky: 39. Pánek Jaromír, 46. Tůma
Lukáš – 23. Čížek Václav; rozhodčí: Abraham Josef; ŽK:
3:3; diváků: 55.

25. kolo Měcholupy – Budětice; hráno v sobotu 08.06.;
výsledek 1 : 2 (0:1) PK 7:8; branky: 67. Čížek Václav –
6. Štech Martin; rozhodčí: Petličarovský Ivan; ŽK:2:3; diváků: 60.
26. kolo Chudenice – Měcholupy; hráno v sobotu 15.06.;
výsledek 2 : 5 (1:2); branky: 30. Soupír Jan, 47. Fremuth
Václav – 8. Bečka Stanislav, 12. Majer Lukáš, 72. Čížek
Václav, 77. Duchek Jan, 90. Havlíček Pavel; rozhodčí:
Šmrha Miroslav; ŽK:4:2; diváků: 80.
Závěrečná tabulka soutěže vypadá následovně:
Rk. Tým
Záp. V3 VP2 R1 P0 Skóre Body
1. Bolešiny
26 19 2 2 3 88:32 63
2. Strážov
26 19 0 1 6 89:33 58
3. Měcholupy
26 18 1 1 6 86:41 57
4. Janovice
26 15 2 0 9 81:64 49
5. Malý Bor
26 12 4 3 7 60:53 47
6. Hradešice
26 14 1 0 11 70:49 44
7. Budětice
26 12 1 3 10 59:53 41
8. Dlouhá Ves
26 10 3 3 10 54:46 39
9. Nezamyslice
26 8 3 1 14 65:69 31
10. Mochtín "B"
26 8 2 2 14 56:79 30
11. Luby "B"
26 8 2 2 14 49:63 30
12. Chudenice
26 5 2 5 14 49:90 24
13. Sušice "B"
26 5 2 2 17 45:79 21
14. Železná Ruda 26 2 2 2 20 21:121 12

Historie
Čísla popisná v Makově – 13.
Čp 17 – „u Zvršků“, dříve chalupa Babkovská.
Původně šlo o chalupu dominikální patřící vrchnosti.
První záznam o ní je v soupisu z roku 1734, kdy ji držel
František Babka. V uváděném roce měl v pronájmu 2 strychy polí a 1 strych luk. Jeho syn Josef Babka, který zemřel
dříve než jeho otec, zanechal dvě dcery – Barboru a Marii,
která byla u šenkýře Šilhavého v Makově čp. 7. Otec František Babka mimo syna Josefa měl ještě dceru Kateřinu,
jež byla provdána v Praze a dceru Evu, která byla provdána bez povolení. Po smrti Františka Babky koupil chalupu
24. dubna 1767 František Kanta. V tomto zápisu o prodeji
je chalupa uváděna jako velmi chatrná, zadlužená a nachází se na obecních drahách. Činže byla stanovena na 3 zl.
ročně. Pole k chalupě žádná nepatřila, majitel užíval panská pole v nájmu. 15. prosince 1767 byla pak chalupa zapsána Františku Kantovi za 64 zl. a 30 krejcarů. Při sčítání
obyvatel v roce 1775 byl František Kanta stár 46 let, jeho
manželka Terezie 47 let, měli dceru Terezii 13 let.
František Kanta robotoval podle „Robotního patentu“ 3
dny v roce, kde je připsáno, že bude-li dobře vykonávat
úřad obecního rychtáře (který mu byl svěřen po náhlém
úmrtí Václava Touše z čp. 15 v roce 1776 jenž tento úřad
zastával) bude mu prominuto ½ dne roboty z celkových 3
dnů. 1. ledna 1780 vdova Terezie po Františku Kantovi postoupila chalupu svému synovi z 1. manželství Františku
Bouzkovi za 30 zl. Terezie se pak vdala na poříčské panství do Nedanic. V roce 1785 podle Josefovského katastru
byly kolem stavení 3 zahrádky: 11 × 5,5; 21 × 4 a 6 × 12
sáhů. Roku 1803 prodal František Bouzek chalupu za 66
zl. Václavu Petlanovi. Sám se dostal za hospodáře do čp. 1

na Hůrce. Václav Petlan vykonával mistra ovčáckého ovčína v Makově. Když Václav Petlan roku 1832 zemřel, zdědil chalupu jeho syn Václav Petlan v ceně 160 zl. vídeňské
měny. Syn Václav Petlan se pak oženil s Barborou, rozenou Toušovou z čp. 15 v Makově. V roce 1837 byla stavební parcela čp. 17 velká 86 sáhů *, tj. 306 m2. Na základě rozhodnutí Okresního soudu ze dne 7. října 1859 o
projednání pozůstalosti po Barboře Petlanové měli na chalupě pojištěn majetek po matce sirotci ½ chalupy. Druhou
polovinu měl otec Václav Petlan, hospodář. Roku 1887
Václav Petlan prodal hospodářství Emanuelu Pechanovi
z čp. 27 v Makově a jeho ženě Johaně. Roku 1904 koupil
usedlost Josef Tomášek z čp. 18, s manželkou Marií Braunfuksovou z Malé Lhotky. Josef Tomášek z čp. 18 byl obchodník s dobytkem (koňský handlíř).
Roku 1922 zdědil chalupu syn Josef Tomášek s manželkou Annou, rozenou Štampachovou z Hůrky čp. 1. Josef
byl zedník a zemědělec. V roce 1954 se jejich syn Josef
(* 2.1.1927 – † v říjnu 2009) oženil s Marií, rozenou Holou z Újezda u Plánice. Josef Tomášek byl vyučen zedníkem a byl aktivním ochotníkem divadelního spolku J.K.Tyla
v Makově. Obytná část domu byla rozšířena v roce 1961 o
bývalou stáj a část stodoly. Nyní žije v chalupě jen vdova
Marie (* 1934). Syn Josef a dcera Libuše, kteří žijí v Klatovech, za matkou dojíždí.
Čp 18 – dříve „u Hajných“, nyní „na Cihelně“.
Toto místo, na němž je stará chalupa čp. 18, bývalo
v katastru Tuklek. Po zániku Tuklek byl tento katastr připojen k Nedanicím, které náležely ke Švihovu, později od
třicetileté války k Červenému Poříčí. Na počátku 18.
století (r. 1711) odkoupil Měcholupský statek některé
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pozemky na jižní straně Ptína (zarovnání katastru) včetně
části Ptína od statku Červenopoříčského. Po té vrchnost
zřídila hájovnu.
5. června 1749 prodal vrchnostenský úřad v Měcholupech hájovnu za 30 zl. Jakubovi Hnojskému, který v ní již
bydlel. U hájovny byly pozemky: 3 strychy a 2 věrtele polí, luka na 1,5 vozu sena a zahrádka 2 mírky. Tyto pozemky byly ovšem od vrchnosti pronajímány. Nový majitel za
jejich používání žádnou činži neplatil. Byl povinen jako
náhradu hlídat panské lesy, louky a rybníky.
Jakub Hnojský splácel chalupu (30 zl.) do roku 1753.
20. listopadu 1768 převzal chalupu v ceně 30 zl. František
Tomášek z „Bártovské“ chalupy – čp. 6 společně se svou
ženou Josefou, dcerou Jakuba Hnojského. Děd Františka
Tomáška Tomáš Tomášek přišel z Měcholup z čp. 13 do
Makova, kde se oženil s Magdalenou, dcerou Petra Franka
a dne 9. srpna 1692 chalupu čp. 6 od Petra Franka získali.
Při sčítání obyvatel v roce 1775 byl František Tomášek
stár 36 let hajný a jeho manželka Josefa rovněž 36 let, měli
děti: Kateřinu Františku 12 let, Jana 8 let a Tomáše 3 roky.
František Tomášek vedle hájení panského majetku měl povinnost 3 dnů roboty v roce o žních. Roku 1785 byla výměra: pole pod Ptínem 1 jitro a 1180 2/6 * a vedle cesty
nad chalupou 1133 2/6 *; luka a pastviště v jamách 696 * a
pod Ptínem 1 jitro 247 5/6 * a sad 264 3/6 *.
Před rokem 1790, po úspěšném průzkumu, zahájila
vrchnost těžbu železné rudy na Ptíně, viz Zpravodaj č. 4
z prosince 2007. V této době vznikla také ve svahu nad
hájovnou nová cihelna. Zpočátku byly jejími výrobky jen
cihly, později se přidaly i tašky. Do tohoto období spadá
také vysazení památné lípy při cestě do Ptína, jako připomínka dvou významných událostí (těžba železné rudy a
nová cihelna).
19. února 1790 František Tomášek, nazýván již cihlář,
postupuje chalupu čp. 18 svému staršímu synovi Janovi a
jeho Manželce Barboře s podmínkou, že mu bude ponechán výminek. Jan Tomášek byl dvakrát ženatý. Druhá
manželka byla Marie, rozená Kličková. Jan Tomášek měl 7
dětí a také pracoval v cihelně. V roce 1802 vrchnost Jana
Tomáška z funkce hajného propustila a stanovila mu roční
činži 10 zl. za používané pozemky. 3 dny roboty o žních
mu zůstaly. Před rokem 1815 ho znovu ustanovila hajným
a činže 10 zl. ročně byla zrušena. Jen povinnost 3 dnů roboty o žních byla ponechána. V této době (od r. 1802–
1814) si Jan Tomášek jednotlivé pozemky pronajímal podle potřeby a možností. Pro zajímavost uvedu jednu z krátkých nájemních smluv:
„Nájemní smlouva Jana Tomáška na nájem pole u hlinovny o výměře 1 měřice a 3 věrtele – jmenovaný si pronajal tento pozemek od velkostatku Měcholupy a to od 16.
října 1807 do 17. října 1810 za roční činži 4 zl. 3 krejcary.
Platit bude při sv. Havlu 2 zl. a 1,5 kr. a při sv. Jiří 2 zl. a
1,5 kr. Pole může užívat dle libosti. Platit musí i v případě
neúrody i živelné pohromy. Za placení stanovené sumy
ručí vším svým majetkem. Toto bude vtěleno do pozemkové
knihy.
Protože Jan Tomášek neuměl psát, napsal Roman
Goller, panský písař. Jan se podepsal +++. Bylo dáno do
knihy smluv č. 2 na straně 61 vrchnostenského úřadu
v Měcholupech.“

20. dubna 1820 Jan Tomášek předal chalupu svému synovi Filipovi Tomáškovi a jeho manželce Terezii, rozené
Kličkové z Makalov, v ceně 1000 zl. vídeňské měny (inflace v důsledku napoleonských válek). 2. ledna 1837 Filip
Tomášek zemřel a zanechal 8 nezletilých dětí. Chalupu
zdědila již 3. února 1837 vdova Terezie v hodnotě 400 zl.
V této době byla stavební parcela čp. 18 169 * Æ 608,5
m2. Ovdovělá Terezie Tomášková se 12. června 1840 provdala za Vojtěcha Sedláčka z čp. 8 v Makově. 4. června
1856 Terezie Sedláčková prodala chalupu čp. 18 svému
synovi z 1. manželství Josefu Tomáškovi, za 400 zl. stříbra, který se oženil s Marií Kodítkovou z čp. 7 v Makově a
dal jí zapsat ½ chalupy.
„Podle Křestního listu byl Josef Tomášek manželský
syn po zemřelém Filipovi Tomáškovi v Makově čp. 18 a
matce Terezii, dcery zemřelého Jana Kličky z Makalov čp.
2 a Rózy, rozené Beštové z Otína čp. 2, oba katolíci. Josef
se narodil 3. září 1824 a téhož dne byl pokřtěn Josefem
Goltvainem, farářem v Předslavi. Svědkové byli: Josef
Jánský – učitel v Předslavi a Anna Kusá – porodní bába.“
Tento částečný výpis z křestního listu Josefa Tomáška
uvádím proto, abych upozornil také na změny, které přinesla bolševizace naší společnosti po únoru 1948, kdy postupně Křestní listy zanikly. Jakož i řada jiných věcí souvisejících s církví...
Křestní list býval nejen důležitým dokumentem každého jedince v jeho osobním životě, ale poskytoval majiteli i
řadu důležitých informací o předcích své rodiny... Nyní
zůstaly jen Rodné listy, které se ale příliš zjednodušily.
Nejstarší sestra Josefa Tomáška – Anna se vdala za Václava Vlasáka do čp. 22 v Makově a v roce 1876 chalupu
čp. 22 zdědili. V roce 1905 převzal čp. 18 po svém otci Josefu Tomáškovi syn Karel (* 1874 – † 1947) s manželkou
Barborou rozenou Valešovou z Kaliště. Barbora strávila ve
svém mládí 8 let v USA (od 13 – 21 let) v Chicagu.
Karel Tomášek ještě na cihelně pracoval, cihly a tašky
pálil až asi do roku 1930. Pec cihelny byla v roce 1923
opravována. Zdokonalování práce ve větších cihelnách,
strojová výroba a obtíže s dopravou uhlí k nám způsobily,
že se zdejší cihelna uzavřela. Levným výrobkům velkých
cihelen nemohla tato cihelna konkurovat.
Bratr Karla, Josef Tomášek koupil s manželkou Marií,
rozenou Braunfuksovou z Malé Lhoty, čp. 17 v Makově od
Emanuela Pechana v roce 1904. Druhý bratr Bohumil Tomášek koupil od Václava Kodítka z čp. 7 v roce 1905 čp. 4
v Makově. Bohumil Tomášek byl dvakrát ženatý. První
manželkou byla Františka, rozená Štěpánková z Malých
Hoštiček. Ta záhy v roce 1913 zemřela a Bohumil se znovu oženil s Marií rozenou Míškovou z Vitkovic. Třetí bratr
František Tomášek, zedník, koupil po roce 1900 čp. 34
v Předslavi.
Sestra Karla, Barbora Tomášková se provdala v roce
1893 za vdovce Františka Pechana do čp. 27 v Makově.
Tohoto Františka potkal ve stáří krutý osud, kdy 9. března
1940 umrzl ve sněhové vánici ve spánku v závěji. S tímto
neštěstím seznámím čtenáře podrobně v článku o čp. 27.
V čp. 18 je studna hluboká 24 m, kde i v suchých letech
je dost vody. Až do roku 1940 se z ní voda čerpala rumpálem. Původně studna byla mělčí, ale po založení cihelny
ji vrchnost prohloubila. Voda z ní sloužila i k výrobě cihel
a tašek.
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Roku 1935 převzal čp. 18 Jan Teřl († 1963), rodák
z Hráze, který si vzal dceru Karla Tomáška Růženu. Roku
1939 vyhořel od blesku srub. Roku 1950 si Jan Teřl upravil obytné místnosti v bývalé kůlně, kde se cihly a tašky
sušily (nad starou chalupou). Jan Teřl byl vyučený zedník.
Po založení JZD v obci byl krátký čas předsedou. Ve
sloučeném JZD v roce 1960 (Předslav, Měcholupy, Makov
a Petrovičky) pracoval Jan Teřl ve stavební četě (1960–
1963). Byl činným divadelním ochotníkem.

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V sobotu 13. dubna 2019 jsme uspořádali vítání občánků v sále hostince v Makově. Pozváno bylo 20 rodin, zúčastnilo se 18 dětí a to z Předslavi: Tomáš Duchoň, Elena
a Vanesa Drdovy, Pavel Javorský, Beáta a Kosma Kaňkovi, Štěpánka Karhanová, Ema Krátká, Jan Majer, Ema
Marešová, Matěj Tischer, Monika Valečková a Tomáš
Veselka, z Měcholup: Miroslav Holý, z Makova: Matěj
Hořica, Veronika Krátká, z Petroviček: Daniel Votava,
z Němčic: Gita Radová. Ve zcela zaplněném sále vládla
krásná atmosféra – vystoupily děti z MŠ Předslav, byly
předány dárky dětem, pamětní listy a květiny pro maminky, zazněl projev pana starosty a bylo zajištěno fotografování.
V dubnu 2016 na zasedání OÚ v Měcholupech připomněl p. J. Mastný, který už není mezi námi, že v roce 2019
uplyne 100 let od odhalení pomníku TGM. Vyslovil přání,
že bychom měli upravit celkem zanedbaný Sad národní
svobody a připravit důstojnou oslavu. Můžeme říct, že
jsme tuto výzvu vzali vážně. Postupně byl upraven prostor
uprostřed obce, zredukovány stromy, srovnán povrch, vybudovány chodníčky, osazeny 3 cvičební stroje, vybudována nová čekárna atd.
Od podzimu 2018 členky kulturní komise, starosta,
místostarosta a postupně hasiči z Měcholup, Předslavi a
Makova pracovali na programu a zajištění organizace oslavy. Toto úsilí vyústilo v sobotu 8. června 2019 v důstojnou
oslavu 100. výročí odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka, legionářů a padlých vojínů v 1. světové válce. Když
se ve 13 hodin shromáždilo odhadem 300 návštěvníků místních, z okolních obcí a rodáků, čekal je bohatý program,
kterým kultivovaně provázela p. Mgr. Martina Zíková.
Střídaly se střípky z historie v podání p. Ing. V. Zíky a
hudební vystoupení souboru Fialky ZUŠ Klatovy a souboru Šumava z Klatov, kdy všechny nadchlo uvedení České
besedy. Dojemně působilo předčítání jmen vojáků padlých
v 1. světové válce v podání dětí z jednotlivých obcí. Vnuci
původních zakladatelů Sadu národní svobody p. Mgr. Jan
Klička, p. Ladislav Rašpl, p. Ing. Zdeněk Vlasák a přítomný senátor a náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče p. Ing. Vladislav Vilímec zasadili 4 lípy jako
doplnění stoleté lipové aleje. Byl položen věnec a květiny.
Slavnostní okamžik podpořilo zahrání státní hymny v po-

Vdova Růžena Teřlová postoupila čp. 18 v roce 1977
své dceři Libuši (* 1943 – † 2016) a jejímu manželovi
Antonínovi (* 1939) Sedláčkovi, rodákovi z Velhartic. Syn
Ladislav (* 1937) žije v Plzni s manželkou Janou (* 1943)
rozenou Knězovou z Petroviček. Nyní v chalupě žije vdovec Antonín s rodinou syna Luboše.
pokračování
J. Š.

dání pozounisty p. J. Kaňky. Nechyběla zdravice starosty
p. Bc. Miloslava Kreuzera a senátora p. Ing. Vladislava
Vilímce.
Po této části oslavy následovalo pohoštění, které bylo
zdarma pro všechny návštěvníky v areálu koupaliště, kde
pak do pozdních nočních hodin hrála skupina Orion. Návštěvníci měli možnost dále shlédnout v obecní budově výstavu historických materiálů z doby založení Sadu národní
svobody a také nejstarší dochované fotografie téměř všech
domů v Měcholupech v porovnání s fotografií současnou.
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří nám aktivně
při sběru fotek pomohli. Pěkné kroniky o dění v obci přinesl k nahlédnutí p. Z. Ujčík. V patře budovy byl ke shlédnutí film z oslavy u pomníku TGM z března 1990, který
řadu návštěvníků překvapil a dojal. V obecní budově se také prodávala kniha „Památky a zajímavosti Předslavska“,
kterou napsal p. Ing. Václav Zíka. Je až neuvěřitelné, kolik
faktů shromáždil a uspořádal, kolik času této práci věnoval. Patří mu velký dík nás všech a je dobře, že mezi veřejností je o knihu velký zájem a že tyto historické pravdy
budou dostupné pro další generace.
To nejkrásnější nás teprve čekalo. V kapli sv. Apoleny
restaurátor p. J. Poukar pohovořil o průběhu rekonstrukce
varhan a pak už prostor kaple patřil nádhernému koncertu.
Na varhany hrál p. Vladimír Roubal, varhaník ze strahovských chrámů, p. Jan Verner hrál na trubku a p. Pavel
Verner na violoncello. Nadšení posluchači hudebníky překvapili svými ovacemi. Přidávalo se a byla pochválena
akustika prostoru i reakce publika. Na tento koncert navázala mše, kterou celebroval Mons. Mgr. Josef Žák, který
své příznivce lidským kázáním nadchl. Slavnostní dojem
umocnil krásný doprovod varhan a trubky. Poděkování patří p. T. Haškovcovi za kontakty na tyto muzikanty.
Co říci závěrem? Vzpomínková slavnost v Měcholupech se vydařila. Zbývá poděkovat všem, kteří na tom mají
zásluhu, starostovi p. Bc. M. Kreuzerovi, místostarostovi
p. Ing. V. Zíkovi, členkám kulturní komise, hasičům SDH
Měcholupy, Předslav a Makov, sponzorům: Měcholupské
zemědělské a.s. a firmě ADESTIC s.r.o., zvukařům, zdravotníkům, zahrádkářům, dětem z DDŠ v Měcholupech,
pracovníkům vývařovny v Předslavi a aktivním občanům
Měcholup.
Přeji vám pěkné a pohodové léto.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Také pro letošní rok bylo rozhodnuto uspořádat další ročník Makovského divadelního léta, které má připomínat dávnou
slávu makovských ochotníků. Předchozí tři ročníky organizovala obec Předslav a to tak, že se v průběhu jednoho letního
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víkendového dne odehrála v prostorách makovského amfiteátru všechna, tedy zpravidla tři, divadelní představení jednotlivých ochotnických souborů. Pro letošní rok nastává v tomto ale změna. Jednak organizaci jednotlivých představení již nemá
na starossti obec, ale ochotnický divadelní spolek z Bolešin, druhou odlišností pak je skutečnost, že divadelní představení
jednotlivých ochotnických spolků nebudou sehrána v jediném letním dni, ale v červnu, červenci a v srpnu pak má být každý
měsíc jeden večer věnován vystoupení jednoho divadelního souboru. Jako první se již 22. června představil soubor ZUŠ
Klatovy pod režijním vedením Vladimíra Kábrta se dvěmi kratšími aktovkami a to: „Fata Morgana“ a „Jmenuji se Marti na“. Kvůli nepřízni počasí však toto představení nebylo odehráno na venkovní makovské scéně, nýbrž na jevišti předslavské
sokolovny. Na pátek 19. července je od 20.00 připraveno představení pořadatelského divadelního spolku Divadlo Bolešiny,
které předvede své nastudování divadelní klasiky Jana Drdy „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“. V tomto
představení, které zrežíroval František Strnad, v roli kováře pohostinsky vystoupí známý český herec Pavel Nový. A konečně v sobotu 23. srpna, rovněž od 20.00, sehraje francouzskou veselohru s názvem „Mátový nebo citrón?“ ochotnické Divadlo Žihobce. Obě chystaná představení by se měla uskutečnit v přírodním amfiteátru v Makove Na Lískách, pouze v případě nepříznivého počasí pak opět na jevišti předslavské sokolovny.
11. května od 16:00 proběhla na měcholupském tréningovém fotbalovém hřišti letošní okrsková hasičská soutěž. Opět se
v ní mezi sebou utkali muži z Makova, Měcholup, Němčic a z Předslavi, přičemž letos se dostavili se dvěma družstvi
předslavští, ostatní zastupovalo jedno soutěžní družstvo. Mimo soutěž si pak zde i tentokrát vyzkoušeli svoji zručnost také
družstvo žen a kolektiv mladých hasičů z Předslavi. Putovní pohár za celkové vítězství v této soutěži tentokrát zůstal v Předslavi a za vítězným předslavským družstvem se pak v celkovém pořadí umístily na 2. příčce Předslav B, 3. byly Měcholupy,
4. Makov a 5. Němčice. První tři družstva tak měla postoupit do obvodového vyřazovacího kola. To se letos konalo 8.
června v Mochtíně, ale právě na ten samý termín byla do Měcholup naplánována velká oslava 100. výročí odhalení místního
pomníku. Protože pak příslušníci všech postupujících SDH byly na této akci součástí pořadatelské služby, tak se náš okrsek
z účasti ve vyřazovacím kole mužů tentokrát předem odhlásil. 18. května proběhl v Malém Boru závěrečný sraz celoroční
soutěže Mladých hasičů, kde předslavské děti musely i tentokrát dohánět ztrátu z podzimního kola. To se jim docela podařilo a tak celkově v tomto ročníku hry Plamen skončily opět na velmi dobrém osmém místě v rámci celého klatovského
okresu. Družstvo žen se poprvé soutěžně utkalo ve vyřazovacím kole soutěže žen, která se konala 1. června v Bystřici nad
Úhlavou. Tentokrát kvůli částečně omlazenému družstvu musely nastoupit do bojů v I. věkové kategorii, kde z 11 soutěžících družstev obsadily 4. místo, čímž postoupily do okresního kola. To se pak odehrálo 15. června v Čejkovech, kde naše
děvčata obhájila 4. místo z předchozího kola vyřazovacího.
Tradiční akcí se již stalo Zahájení letní sezony v Letním kině v Makově, které letos proběhlo v sobotu 1.června. Na odpolední akci se sešlo kolem osmdesáti dětí s rodiči, které se pobavily připraveným zábavním programem. Večerní filmové
představení pak přilákalo 125 návštěvníků, kteří zde shlédli novou českou pohádku „Čertí brko“.
O konání zdařilé Vzpomínkové slavnosti v Měcholupech jste si tu již mohli přečíst jednak v úvodníku pana starosty
nebo také v informacích z činnosti kulturní komise. Zde Vám tedy předkládáme pouze internetové odkazy na fotografie,
které byly z této akce pořízeny: https://sdh-mecholupy.rajce.idnes.cz/VZPOMINKOVA_SLAVNOST_MECHOLUPY a
https://sus1.rajce.idnes.cz/Vzpominkova_slavnost_8.6.2019_-_Mecholupy_u_Klatov a také na krátký televizní šot, který
tam vytvořila a ve svém zpravodajství následně vysílala regionální televize FilmPro: https://www.youtube.com/watch?
v=LEwpupGQgvo. O poznání delší dokumentární záznam, který tato televize na akci pořídila, bude k dispozici později.

Nová kniha „Památky a zajímavosti Předslavska“:
Počátkem června letošního roku se podařilo dovést do finále vydání nové knihy pojednávající o našem regionu. Oblast představovaná územím pod správou obce Předslav a tvořená katastry šesti kdysi samostatných obcí, nebyla v minulosti ještě nikdy publikačně zpracována, a to v žádném směru. Před pár lety začala proto vznikat publikace, která má tuto
mezeru částečně zaplnit a která je věnována jednak popisu místních památek, zároveň ale
obsahuje i souhrnné informace týkající se některých historických lokálních zajímavostí či
událostí a rovněž pojednává i o několika významných osobnostech, které měly ke zdejšímu
regionu nějaký vztah.
Tato kniha, která byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje, má ve své finální podobě rozměry 160 x 230 mm, je v pevné vazbě a obsahuje 420 stran textu a ilustrací, je krom
úvodu rozdělena do dvou částí. Ta první pak přináší informace o historických a přírodních
památkách všech místních částí obce Předslav, seřazených právě podle jednotlivých vesnic.
Naproti tomu druhá část knihy je tvořena dvanácti kapitolami, kde se každá z nich věnuje
jedné konkrétní historické události, místní zajímavosti nebo osobě zasluhující pozornost, které z regionu Předslavska buď pocházely nebo k němu měly nějaký jiný vztah.
V první části knihy si tedy můžete přečíst z Předslavi informace například o místní sokolovně, která je bývalou zdejší
tvrzí, o kostelu sv. Jakuba, o zdejší zaniklé faře nebo rovněž zaniklém hostinci „U Partynglů“, v Měchoupech pak mimo jiné
o Kastelu, kapli sv. Apoleny nebo o zaniklém „Novém zámku“, v Makově o kapličce sv. Václava, či areálu na lískách, v Petrovičkách o kapli Andělů strážců nebo o tamních rybnících, v Třebíšově pak o místní zvoničce nebo o zaniklé husitské faře
a v Němčicích třeba o kostele Nanebevzetí Panny Marie, o místní bývalé škole, nebo o hřbitovní kapli či o přírodním parku
Plánický hřeben. Krom těchto několika namátkou zde vybraných památek jsou pak v knize popsány i mnohé další, včetně
všech pamětních křížů, které se na území jednotlivých obcí nacházejí.
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Druhá část knihy pak obsahuje články věnované například komendě Řádu maltézských rytířů v Měcholupech, svatbě
Františka Palackého v předslavském kostele, dopadu 1. světové války na obyvatelstvo obcí Předslavska nebo četnickým stanicím v Předslavi a v Němčicích. Z osobností, které se zde narodily nebo měly nějaký jiný vztah k našemu regionu, jsou pak
v této části knihy vzpomenuti Jan Tomášek, učitel a nadaný malíř; Mons. Josef Bouzek, kanovník Vyšehradské kapituly;
malíř krajinář Alois Kalvoda; učitelka a spisovatelka Kamila Sojková; piloti Josef Rezler a Antonín Kraus; příslušník 1.
Československé samostatné obrněné brigády Miloslav Jungmann nebo děkan Václav Kraus.
Věříme, že tato kniha zdejší obyvatele, stejně jako i příznivce a přátele našeho regionu, zaujme a připomene či rozšíří
jim informace o pozoruhodných místech, historických událostech nebo osobnostech, které jistě za poznání stojí. Zájemci o
tuto knihu ji mohou dostat za cenu 250,- Kč v kanceláři OÚ, kde se zároveň nalézá pobočka Pošty Partner.

Pozvánky:

TJ Měcholupy

Vážení přátelé

Vás srdečně zve 27.7.2019 od 12.00

srdečně jste zváni
do kostela
sv. Jakuba Většího v Předslavi,
kde bude v neděli,
28.7.2019
od 16.00 hod. sloužena

51. ročník
Memoriálu Jana Vlasáka
na

Turnaj fotbalových mužstev
se uskuteční na hřišti v Měcholupech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Poutní mše svatá

TJ Sokol Předslav

SDH Makov + SDH Měcholupy
si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže

zve všechny příznivce dobré zábavy
z řad dětí i dospělých na letošní

Makovská
Traktoriáda

Sportovní
odpoledne

Akce se koná 10.8.2019
v Makově u letního kina,
zahájení akce v 9.00

které se uskuteční v sobotu,
20.7.2019 od 14.00
na hřišti u místní sokolovny.
Občerstvení je zajištěno.

Občerstvení je zajištěno.

SDH Němčice
pořádá v sobotu dne 17.8.2019 od 9.00 na hřišti v Němčicích

Nohejbalový turnaj
který je již tradiční místní pouťovou záležitostí.
Občerstvení je zajištěno.
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Pozvánka do letního kina
Na měsíc červenec
je pro Vás v letním amfiteátru Makov připraven následující program:

pátek

ŽENY V BĚHU

5.7.2019

Žánr: komedie

začátek 21.30 hod.
Úprava: český film

Režie: Martin Horský

Výroba: ČR

2019

93 min.

Přístupný

sobota
13.7.2019

Vstupné: 80 Kč

PSÍ DOMOV

začátek 21.30 hod.

Žánr: dobrodružný / rodinný

Úprava: český dabing

Režie: Charles Martin Smith

Výroba: USA

2019

92 min.

Přístupný

pátek
19.7.2019

Vstupné: 80 Kč

MAKOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO - 2

Dalskabáty, hříšná ves abeb zapomenutý čert

začátek 20.00 hod.

Režie: František Strnad
sehraje: Divadlo Bolešiny
V roli kováře pohostinsky vystoupí známý český herec Pavel Nový
V případě nepřízně počasí bude představení odehráno na jevišti sokolovny v Předslavi.

Sobota
20.7.2019

Zvlášňý škola

začátek 21.00 hod.

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

sobota
27.7.2019

HALLOWEEN

začátek 21:30 hod.

Žánr: horor / thriller
Režie: David Gordon Green

Úprava: český dabing
Výroba: USA

Přístupný od 15 let.

2018

89 min.
Vstupné: 80 Kč
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Na měsíc srpen
je pro Vás v letním amfiteátru Makov připraven následující program:

sobota
3.8.2019

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

začátek 21.30 hod.

Žánr: dobrodružný / rodinný / fantasy

Úprava: český dabing

Režie: Lasse Hallström

2018

Výroba: USA

100 min.

Přístupný

neděle
4.8.2019
sobota
10.8.2019

Vstupné: 80 Kč

Extra Band revival

začátek 17.00 hod.

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

TERORISTKA

začátek 21.15 hod.

Žánr: komedie / drama

Úprava: český film

Režie: Radek Bajgar

Výroba: ČR

2019

95 min.

Přístupný od 12 let.

neděle
11.8.2019
sobota
17.8.2019

Vstupné: 80 Kč

Brutus
Hudební produkce na parketu – rocková taneční zábava
Pořádá: Roman Raišl – Dlažov

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

začátek 21.00 hod.

Žánr: komedie / drama / krimi / thriller

Úprava: český film

Režie: Vladimír Michálek

2019

Výroba: ČR

101 min.

Přístupný od 12 let.

pátek
23.8.2019

Vstupné: 80 Kč

MAKOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO - 3

začátek 20.00 hod.

Mátový nebo citrón

sehraje: Divadlo Žihobce
V případě nepřízně počasí bude představení odehráno na jevišti sokolovny v Předslavi.

sobota
31.8.2019

KOUZELNÝ PARK

začátek 21.00 hod.

Žánr: animovaný / dobrodružný / komedie

Úprava: český dabing

Režie: Josh Appelbaum

2019

Výroba: USA, Španělsko

Přístupný.
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89 min.
Vstupné: 80 Kč

