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pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovič ky, Předslav a Třebíšov
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Vážení spoluobčané
Již počtvrté v tomto roce čtete řádky Zpravodaje OÚ Předslav. Pokoušíme se Vám tak zprostředkovat a přinést co nejvíce informací o
životě v našich obcích.
Myslím si, že tento rok byl pro naši obec vcelku úspěšný, podařilo se zrealizovat řadu drobných i větších investičních akcí.
Rovněž spolková a zájmová činnost je velice dobrá. Schválený rozpočet na rok 2008 by mohl přinést další posun v rozvoji obce např.:
plynofikaci Petroviček, opravu verandy ZŠ, další část oprav kostela v Předslavi, kaple v Měcholupech, zdravotního střediska
v Měcholupech atd.
Chci poděkovat občanům, kteří se aktivně podílí na rozvoji našich obcí a Vám všem chci popřát klidné prožití Vánočních svátků
a vše dobré v roce 2008.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
6. zasedání ZO Předslav konané dne 13.12.2007 v Předslavi:
Usnesení:
č. 62 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 5. zasedání ZO Předslav.
č. 63 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2/2007 a to bez výhrad. Dále ZO pověřilo starostu schválit rozpočtové změny vzniklé do konce roku 2007 a tyto pak předložit ke schválení ZO na nejbližším zasedání. .
č. 64 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích.
č. 65 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtový výhled na rok 2008 – 2010.
č. 66 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh na rozdělení peněz z prodeje I. etapy plynofikace Svazku obcí Měčínsko.
č. 67 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu se ZČP Net s.r.o. o budoucím odkupu III. etapy plynofikace Petrovičky. Tímto
bodem se ruší usnesení č. 50 ze dne 20.9.2007.
č. 68 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh Komunitního plánu sociálních služeb Klatovska na období 2008 – 2012, a to bez
připomínek.
č. 69 – ZO projednalo a s c h v a l u j e maximální počet hudebních produkcí pro Letní kino Makov pro sezonu 2008 na 16 v rozdělení po měsících takto: V. 1/1, VI. 2/2, VII. 2/2, VIII. 2/2, IX. 1/1.
č. 70 – ZO projednalo a s c h v a l u j e snížení nájmu pro nájemce Hostince v Makově na 1000 Kč/měsíc již za IV. čtvrtletí 2007.
č. 71 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hlavní inventarizační komisi pro rok 2007 ve složení – předseda: Ing. Václav Blahouš;
členové: Václav Kraus, František Koza.
č. 72 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej p.č. 1024 v k.ú. Třebíšov o výměře 30 m² za částku 10 Kč/ m² + náklady spojené
s prodejem. Pozemek bude podílově rozdělen mezi všechny majitele č.p. v Třebíšově a jeden podíl zůstane v majetku Obce
Předslav.
č. 73 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zpětný odkup parc. č. 13/35 o výměře 1000 m² v k.ú. Makov; zpětný odkup parc. č. 13/36
o výměře 1000 m² v k.ú. Makov; Cena za pozemek je stanovena na 30 Kč/ m² + příslušenství dle znaleckého posudku.
č. 74 – ZO projednalo a s c h v a l u j e dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 10 „O dlouhodobém majetku“ s platností dodatku od
1.1.2008.
č. 75 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vyplácet odměnu pro všechny členy zastupitelstva měsíčně.
č. 76 – ZO projednalo a s c h v a l u j e povinnost dokladovat čerpání příspěvku pro pěvecký sbor Lada do 31.12.2008.
č. 77 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vznik Kulturní komise ve složení – předseda: p. Zdeněk Ujčík; členové: pí Anna Vlasáková, pí Marie Blahoušová, pí Jana Šindelářová.
Schválený rozpočet obce na rok 2008 v závazných ukazatelích
PŘÍJMY
Daňové příjmy = 5 800 000; Nedaňové příjmy = 1 948 500; Kapitálové příjmy = 1 820 000; Přijaté dotace = 104 780
PŘÍJMY CELKEM = 9 673,28
VÝDAJE
Neinvestiční výdaje – běžné = 4 426 500; Neinvestiční příspěvek PO ZŠMŠ = 440 000; Neinvestiční dotace ostatním
subjektům = 263 000; Neinvestiční dotace Sdružení obcí Měčínsko = 20 000; Kapitálové výdaje = 5 900 000
VÝDAJE CELKEM = 11 049 500
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet, jehož schodek bude financován z vlastních zdrojů z přebytků minulých let.
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Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Ve školním roce 2007/2008 se podařilo zahájit provoz školní družiny. Tak
jako mateřská škola a základní škola, tak i
školní družina pracuje podle vlastního
školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání a má svůj režim a provozní řád. ŠVP nese název ,,Spolu“.
Provozní doba školní družiny je od 12,00
do 15,30 hodin.
Činnost družiny je zaměřena na odpočinek a relaxaci, které jsou po vyučovacím
procesu pro děti nejpotřebnější. Na každý
měsíc je připraven okruh rekreačních a
zájmových činností, které jsou pro dané
období aktuální. Činnosti se během odpoledne pravidelně střídají a to tak, aby byly
rovnoměrně sledovány cíle zájmového
vzdělávání. I když si žáci vlastní činnost
mohou zvolit, sledujeme vždy výchovu ke
zdravému životnímu stylu, posilování komunikačních dovedností.
Školní družina má zatím minimální
speciální vybavení, a přesto se dá říci, že
žáci jsou v družině velice spokojeni. Nej-

oblíbenější hrou se stala konstruktivní stavebnice vyrobená z odřezků dřeva, dodaná panem Kreuzerem. Dvě velké plné
krabice kostek dávají prostor pro uplatnění fantazie. Vznikají tak nejrozmanitější
stavby, na nichž se podílí nejen kluci, ale i
děvčata bez ohledu na věk. Nejvhodnější
formou odpočinku je pobyt v přírodě, za
špatného počasí v tělocvičně. Samozřejmě
mají žáci též možnost přípravy na vyučování formou kvízů, hádanek, soutěží.
Družinu navštěvuje 18 žáků. Z toho je
10 žáků dojíždějících a 8 žáků místních.
Vychovatelka, paní Miroslava Fleisigová,
dokáže operativně měnit plánovanou činnost podle momentálního stavu a okolností, pružně spolupracuje s rodiči. V době,
kdy paní Fleisigová navštěvuje Pedagogickou fakultu v Plzni, pracuje ve školní
družině pí uč. z mateřské školy, paní Jana
Babková. Žáci, kteří jsou přihlášeni na
nepravidelnou docházku, zůstávají v družině i mimo plánované dny. Výborně funguje komunikace s rodiči prostřednictvím
www stránek školy, rodiče zasílají omluvenky a dotazy e-mailem.

Kromě zahájení provozu ve školní
družině se nám v poslední době podařilo
několik dalších věcí. Výstavu Podzimní
inspirace navštívilo asi 150 lidí. Žáci 3. až
5. ročníku absolvovali povinný výcvik
plavání a všichni dnes již umí plavat.
Úspěšné byly na plavání též děti z
mateřské školy. Škola získala zdarma 10
kusů počítačů. I když jsou to PC, které se
dnes již nevyrábí, s výukovými programy
může současně pracovat až 11 žáků.
Na poslední měsíc v roce jsou plánovány rozmanité činnosti. Děti MŠ navštíví
muzeum v Klatovech a Sušici (výstava
betlémů, pohyblivý betlém). Žáky ZŠ čeká
výukový den v Městské knihovně v Klatovech, návštěva muzea a SDS v Klatovech,
návštěva sklárny ve Švihově. V rámci tématického plánu v MŠ a v rámci projektového vyučování v ZŠ oslavíme Mikuláše a
čerty. Děti MŠ připravují vánoční besídku. Všechny děti i žáky čeká nadílka.

ostatních sportů hlavně kopané, když se
podařilo zajistit pozemek pro hřiště převodem od SR jako operativního správce a
hlavně aktivitou MNV, který v rámci výstavby budovy MNV zahájil zemní práce i
na pozemku a dosáhl toho, že nově založený oddíl kopané se mohl přihlásit do
okresní soutěže 1958-59.
V lednu 65 byl doplněn výbor a předsedou TJ byl zvolen Mojmír Partingl. Po
doplnění dalších členů výboru nastalo
zlepšení práce, která v předchozích letech
ochabovala, a již v zimní sezoně byl uspořádán lyžařský závod a další aktivity jako
šibřinky a také jsme byli vybráni pro výměnný styk s vesnickou TJ v NDR. Návštěva hostů z NDR je plánována na září a
pro zajištění podmínek bylo požádáno
místní JZD a zdejší ZŠI pro zajištění ubytování. Jednání probíhala průběžně pro
zabezpečení stravování a ubytování v době konání spartakiády. Zhodnocení reciprocitního zájezdu dopadlo na výbornou i
náklady byly nízké vzhledem k použití
osobních vozidel. Rok 1965 byl vyhodnocen po všech stránkách jako velice
úspěšný a rozhodnuto v družebních stycích s BSG Traktor Pehritzsch okres Eilenburg pokračovat. V průběhu roku 1966
došlo k tragické nehodě našeho člena Jana
Vlasáka jako vojáka základní služby, na
jehož počest byl založen memoriál v kopané.
V roce 1982 jsme uspořádali oslavu
25letého založení TJ, kdy se nám podařilo
zajistit účast legendárního fotbalového

brankáře Františka Pláničky a dalších hostů, takže proběhla beseda v sále hostince
za účasti širokého okolí. Odpoledne pak
vzácný host otevřel tradiční memoriál J.
Vlasáka a spolu s dalšími hosty z OV
ČSTV a OFS zaručil důstojný průběh.
Aktivně se zúčastnila jedenáctka herců a
novinářů, takže jsme oslavy důstojně
zakončili.
Po zdárných oslavách nastala všední
práce a starosti se zabezpečením všeho
potřebného pro naši činnost na úseku
sportů a her. A mužstvo kopané se probojovalo do finále českého poháru okresu
Klatovy, kde prohrálo s RH Železná Ruda. Hráči obdrželi stříbrné medaile a diplom, což bylo kladně hodnoceno. Nadále
zastupoval v okresních orgánech náš předseda, který svým vlivem zajišťoval finanční příspěvky pro naši TJ, takže jsme
mohli vylepšovat naše zařízení. Průběžně
se doplňoval funkcionářský aktiv a schůzová činnost byla podle potřeby a je zaznamenaná v knihách zápisů. Také jsme
poskytovali naše hřiště pro utkání ROH a
ostatních zájemců, aby se získaly prostředky na provoz.
Na základě rozdělení státu v roce
1993 museli jsme se přihlásit k registraci
u ministerstva vnitra a po zvážení došlo ke
změně názvu na Tělovýchovnou jednotu
Měcholupy. U kopané pak byl ponechán
původní název Tělovýchovná jednota Sokol Měcholupy, protože bychom museli
přeregistrovat cca 65 hráčů s novými doklady a zaplatit za novou registraci. Před-

Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
TJ Měcholupy
1. prosince tohoto roku proběhlo v sále
makovského hostince přátelské posezení u
příležitosti 50. výročí založení TJ Měcholupy. Bývalý dlouholetý předseda této tělovýchovné jednoty si pro toto setkání připravil
obsáhlou zprávu, ve které zhodnotil celé
půlstoletí trvání organizace. Tuto zprávu
vám zde ve zkrácené verzi předkládáme.

V květnu 1957 se konaly volby do
MNV Měcholupy do jehož čela byl zvolen
aktivní sportovec Mojmír Partingl, který
spolu s dalším aktivním tělocvikářem ing.
Bohumilem Polákem ze SR Měcholupy
připravil podmínky k založení TJ. Na informační schůzi konané 17.12.1957 v místním hostinci se přihlásilo 35 členů a splnilo
tak podmínku přítomných zástupců, OV
ČSTV v Klatovech jako dostatečnou členskou základnu k založení samostatné TJ
vzhledem k již sousední TJ Sokol Předslav,
kde působilo již několik členů a tudíž byly
obavy o schopnost žití.
Na ustavující schůzi konané 27.12.
1957 byl projednán jednací řád, organizační struktura ČSTV, práva a povinnosti
členů, poslání a úkoly ČSTV a odpovědnost členů vůči TJ a orgánům. Po zvolení
výboru TJ a rozdělení funkcí se rozvinul
čilý ruch a byly projednány všechny druhy
činnosti TJ pro rok 1958. V průběhu roku
se pak rozjela činnost ve spolupráci se
SR, MNV a OV ČSTV, čemuž nasvědčují
výsledky v ZTV, účast cvičitelů a cvičenců na okresních akcích, dále pak rozvoj
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pisy to dovolovaly a tak platí tento název
pro kopanou dodnes.
Bohužel pozemek pro hřiště jsme
měli jen ve správě a vlastníkem byl ČS
stát a tak nastalo dlouhé jednání o převodu. Po roce 1992 se navíc o pozemek
přihlásil dřívější majitel a po dlouhém
jednání jsme byli Krajským soudem v Plzni uznáni jako držitelé, ale majitelem byl
pořád stát. Jednání vedl předseda prostřednictvím Advokátní kanceláře A.
Outlé, která je naším členem, a tak v roce
2002 došlo k převodu na pozemkovém

úřadu z Českého státu na TJ Měcholupy,
takže jsme teď zapsáni jako majitelé s určitými podmínkami, které musíme dodržovat. V roce 2002 došlo k záplavám a
poškození hrací plochy, kterou jsme se
rozhodli opravit a v zimní době roku 2003
toto prováděli. Bohužel si náš předseda
zlomil nohu a v tomto stavu musel opravné práce řídit o berlích. Během zimy se
podařilo navézt vyrovnávací vrstvu písku,
kterou jsme z části uhradili a ostatní obdrželi jako sponzorský dar. Hrací plocha byla schopna provozu před zahájením jarní-

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Po zakončení podzimní části současné sezony jsou výsledky
okresní soutěže III. Třídy v kopané následující:
1. kolo Měcholupy – Mochtín B 1 : 3 (0:1) Hosté se ujali vedení
ve 42. minutě brankou, kterou vsítil Nový. Za tohoto stavu domácí
podržel gólman Sova tím, že kryl soupeři pokutový kop. Po té se
přesto hosté střelecky prosadili a brankami Kolárika a Vítovce
získali tříbrankový náskok. Čestný úspěch domácích zaznamenal
v poslední minutě Lukáš Blahouš krásnou střelou do horního růžku
mochtínské branky. Velmi dobře řídila utkání mladičká rozhodčí
Zuzana Špidlerová z Bezděkova, která těží ze zkušeností získaných v roli asistenta rozhodčího v zápasech I. ženské ligy. Branky:
90. Blahouš Lukáš – 42. Nový Luboš, 65. Kolárik Lukáš, 72. Vítovec Daniel; Rozhodčí: Špindlerová Zuzana; ŽK: 2:2; Diváků 50.
2. kolo Nalžovské Hory – Měcholupy 1 : 2 (1:1) V prvním kole
vyšly oba týmy bodově naprázdno. Zatím co hostům se ztrátu bodů z domácího hřiště prohrou s Mochtínem B podařilo vynahradit, domácí zůstávají nadále bez bodového zisku. Branky: 29.
Štěch Petr – 3. Virus Ladislav, 53. Votava Josef; Rozhodčí:
Šafránek Jan; ŽK: 1:1; Diváků 50.
3. kolo Měcholupy – Velhartice 1 : 0 (1:0) Domácí byli
aktivnější před hrankou soupeře a vytvořili si daleko více možností skórovat, ale využili pouze jednu. V 15. minutě po pěkné
kombinační akci se v pokutovém území hostů dokázal uvolnit
Votava a nedal strážci svatyně hostů šanci. V závěru zápasu se
museli o vítězství obávat a stálo při nich také štěstí, když hosté
netrefili z vyložené šance prázdnou branku. Když po Novákově
uvolnění měl vychýlenou mušku z obdobné šance i Tomáš Valečka zůstalo skóre z úvodu zápasu již nezměněno. Branky: 15. Votava Josef; Rozhodčí: Holeček; ŽK: 1:0; Diváků 50.
4. kolo Veřechov – Měcholupy 2 : 0 (1:0) O vítězství domácích
rozhodly dvě dalekonosné střely ve 35. Šimka z 30 metrů a v 64.
minutě překonal brankáře hostů Jan Želíska střelou z 25 metrů.
Branky: 34. Šimko Anton, 64. Želíska Jan; Rozhodčí: Cihlář
Jan; ŽK: 2:4; diváků 50
5. kolo Měcholupy – Hradešice B 1 : 0 (0:0) Po bezbrankovém
průběhu prvního poločasu začali hostům docházet síly Domácí o
svém vítězství rozhodli v 82. minutě, kdy dostal z kopačky Petra
Nováka míč do uličky mezi obránce Petelík a ten se v zakončení
nemýlil. Branky: 82. Petelík Radek; Rozhodčí: Holeček Miroslav; ŽK: 0:1; diváků 30.
6. kolo Myslív – Měcholupy 1 : 1 (0:1) V prvním poločase
podali domácí rozpačitý výkon a hosté se zaslouženě ujali
vedení. Druhá půle se odehrávala v režii domácích, kteří v úvodu
této části hry vyrovnali, ale hostě z Měcholup jim již další
střelecký úspěch nedovolili, a tak si oba týmy body rozdělily.
Branky: 53. Kubala Jiří – 43. Novák Petr; Rozhodčí: Staněk;
ŽK: 3:6; diváků 40.
7. kolo Měcholupy – Strážov B 2 : 1 (0:1) Vyrovnané utkání se
šancemi před oběma brankami rozhodli pro sebe zkušenější
domácí. Hosté vedli od 23. minuty brankou Václava Jandy
z pokutového kopu. Ze stejné situace domácí v 55. minutě

ho kola 2004. Po odstoupení dlouholetého
předsedy a následně i místopředsedy se
nakonec podařilo doplnit VV TJ a zvolit
nový výbor v čele s předsedou Jaroslavem
Schejbalem, který nyní zastupuje TJ spolu
s hospodářem a činnost zase funguje.
Členem VV TJ zůstal i bývalý předseda,
který po 39 letech řízení TJ pomáhá v organizačních věcech a zachovává potřebné
doklady pro příští generaci.
Mojmír Partingl
člen VV TJ Měcholupy

Votavou vyrovnali a vítězství jim zajistil střelou z hranice
šestnáctky zkušený Radek Petelík. Branky: 55. Votava Josef
(PK), 80. Petelík Radek, – 23. Janda Václav (PK); Rozhodčí:
Husník; diváků 80.
8. kolo Malý Bor – Měcholupy 0 : 1 (0:1) Střelecká impotence
domácích hráčů dopomohla hostům k zisku třech bodů, když po
rohovém kopu v 24. minutě skóroval za hosty Palát. Branky: 29.
Palát Rostislav; Rozhodčí: Staněk Luděk; ŽK: 1:2; diváků 90.
9. kolo Měcholupy – Kolinec 2 : 1 (0:0) Jedinou branku hostů
dal čtyři minuty před koncem Pavel Kohout po té, kdy využil
hrubé chyby domácího gólmana, kdy mu vypadl míč a ten poslal
do sítě domácí svatyně. Branky: 49. Gašpar, 75. Novák Petr st. –
86. Kohout Pavel; Rozhodčí: Koura; ŽK 2:5; ČK 0:1; diváků
40.
10. kolo Neznašovy – Měcholupy 2 : 2 (0:1) Hosté dvakrát
v tomto duelu vedli a o své vítězství v poslední minutě, kdy pro
domácí zachraňoval alespoň jeden bod autor vyrovnávající
branky Pavel Vondráček. Branky: 65. Mayer Vít (PK), 90.
Voráček Pavel - 20. Hulec Jan, 74. Novák Petr; Rozhodčí:
Lehečka Josef; ŽK: 2:0; diváků 20.
11. kolo Měcholupy – Kvasetice 0 : 2 (0:2) Hostům stačilo
dvanáct minut mezi 20. a 32. minutou k tomu aby si ze hřiště
jednoho z favoritů soutěže odvezli plný počet bodů, které jim
zajistil autor obou branek Josef Hanzlík. Domácím se tentokrát
vůbec nedařilo, a proto zůstalo skóre až do konce zápasu
nezměněno. Branky: 20. a 32. Hanzlík Josef; Rozhodčí: Husník;
ŽK: 0:3; diváků 50.
12. kolo Měcholupy – Týnec 0 : 1 (0:1) Slušně hrané utkání,
které bylo přímým soubojem o třetí místo. O výsledku rozhodla
branka do kabin, jejímž autorem byl střelou z hranice velkého
vápna Hošek. Branky: 44. Hošek Ladislav; Rozhodčí: Husník,
hráno bez karet, diváků 40.
13. kolo Hrádek B – Měcholupy Utkání 13. kola byla
z rozhodnutí STK s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a
stavu hracích ploch odvolána a jsou přeložena na jarní termín.
Po této části soutěže vypadá průběžná výsledková tabulka
následovně:
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Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

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

Mochtín "B"
Myslív
Malý Bor
Týnec
Měcholupy
Kvasetice
Veřechov
Neznašovy
Hradešice "B"
Nalžovské Hory
Kolinec
Strážov "B"
Hrádek "B"
Velhartice

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
7
7
6
6
5
5
5
4
3
3
2
1
1

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

0
3
4
2
4
4
4
5
4
6
6
6
7
8

26 : 11
25 : 18
37 : 17
35 : 15
13 : 14
28 : 25
25 : 22
26 : 31
21 : 19
22 : 27
24 : 27
16 : 20
18 : 51
18 : 27

Body (Prav)

28
23
22
22
20
18
18
17
16
12
12
10
7
6

Ing. Václav Blahouš

( 13)
( 2)
( 1)
( 4)
( -1)
( 0)
( 3)
( -4)
( 1)
( -3)
( -9)
(-11)
( -8)
( -9)

Historie
Železná ruda ve Ptíně,
zelenohorské hutě
Koncem 17. a zejména v průběhu 18.
století se v nebývalé míře rozvíjí těžba přírodního bohatství, hmot a kovů. Nechybějí
u nás doly a hutě na zlato, stříbro, cín,
měď, olovo, železo, rtuť, síru, kamenec,
modrou skalici, ledek, sklo a další. Také
těžba a zpracování všech druhů minerálů
byla velmi rozvinuta.
Na Měčínsku to bylo objevení a těžba
menšího ložiska zlata v místech, kde se říkalo na „Staré peci“ a na „Plachtách“.
V Měcholupech a v Němčicích to byla
těžba vápence. V Předslavi, v Makově a
v Němčicích se těžila cihlářská hlína a
vyráběly cihly. V Makově se těžil plavený
písek, pro výrobu tašek tzv. „cementek“.
Ve Ptíně pod východním svahem Velké
skály se lámal a drtil kámen pro stavbu
silnice Měcholupy – Makov v r. 1948–9.
Pro tuto silnici se dobýval štětový kámen
na Lískách. Ještě na místní komunikaci
Makov – Petrovičky v letech 1968 – 69 se
vozil štětový kámen ze Ptína. U severozápadní strany Makova se od r. 1970 těžil
kopaný písek. Těžba skončila v 2. pol. 90
– tých let minulého století. Při zakládání
této pískovny na podzim r. 1969 a na jaře
r. 1970 bylo objeveno sídliště ze střední
doby bronzové tj. před 3 500 lety. K tomuto sídlišti se ještě vrátím v některém
z příštích článků. A tak jak napovídá nadpis tohoto článku, na Ptíně (573 m n. m.)
na katastru Měcholupy se před více jak
200 lety těžila železná ruda. K objevení
ložiska železné rudy došlo v r. 1785 za
přispění přírody. V zimě r. 1784 napadlo
u nás mnoho sněhu. V únoru během 14
dnů napadlo kolem 3 sáhů sněhu (1 sáh =
1,896 m). Toto velké množství sněhu nejen, že mělo za následek uhynutí polní
zvěře, ale i mnoho lidí zahynulo. Na jaře
při oblevě byla velká povodeň. Tato velká
voda splavila mnohé vrstvy zeminy na
lesní cestě jdoucí po jižní straně Malé skály na Měcholupy. Voda vyplavila hlubokou rýhu a obnažila část z jedné ze žil
rudy. Katastrofální následky zimy r. 1784
byly také na Šumavě, kde napadlo 5 až 6
sáhů sněhu. Mnoho chalup bylo sněhem
zasypáno a lidé v nich zahynuli. Z jara při
povodni bylo odplaveno mnoho chalup
v údolích. Tato sněhová katastrofa z r.
1784 nebyla dosud překonána.
Po objevení ložiska rudy byl odebrán
vzorek a odvezen k prozkoumání do Kláštera u Nepomuku, kde byla huť a laboratoř. Po potvrzení, že jde o železnou
rudu, byly zahájeny průzkumné práce vykopáním 3 tzv. průzkumných šachet. Protože další zkoušky dopadly opět kladně,
bylo rozhodnuto, že se zahájí těžba železné rudy. Těžbě předcházela úprava pří-

stupové cesty a uzavření dohody mezi
vrchnostmi a královskou komorou, která
dávala své stanovisko. Samozřejmě za určitý poplatek. Dohodu podepsali: vlastník
zelenohorského panství, Jeroným Colloredo – Mannsfeld a zástupce vlastníka
Měcholupské komendy, velkopřevor řádu
Maltézských rytířů Josef Mária hrabě
Colloredo – Waldsee (rod Colloredů
pocházel z Itálie a k rozrodu došlo zejména sňatky a podobně). K vlastní těžbě
došlo po roce 1790. Pro těžbu byla vykopána hlavní šachta (těžební), několik
metrů vlevo od cesty vedoucí nahoru, u
paty Malé skály. Šachta byla hluboká cca
20 m a o Φ 4 m. Pak se do ní osadily
žebříky pro sestup a výstup horníků a
rumpál pro dopravu vykopaného materiálu na povrch. Z těžební šachty byly postupně paprskovitě kopány chodby. Pro
výdřevu chodeb bylo používáno dubové
dřevo, jehož bylo ve Ptíně dostatek. Ruda
se třídila na místě a odvážela koňskými
povozy přes Měcholupy, Petrovice a Žinkovy do Kláštera u Nepomuku do hutě.
Železnou rudu drtili tzv. šmelcíři a železo
se tavilo pomocí dřevěného uhlí, které vypalovali uhlíři. Šmelcíři i uhlíři patřili
k huti. U hutě byly i vodní hamry, poháněné vodou z řeky Úslavy. Těžba železné
rudy ve Ptíně skončila někdy před rokem
1825, neboť v tomto roce je důl na Ptíně
zmiňován jako opuštěný. Stalo se tak po
vyčerpání kvalitní rudy a i vzdálenost od
hutě tomu přispěla. Do hutí zelenohorských se dovážela ruda (hnědel a krevel)
z dalších dolů po různu v okolí hutí roztroušených, od nejbližších do vzdálených.
Bylo to na příklad z Doubravy u Srb,
Sedliště, Dožic, Chýlavy, od Blovic, Skašova, Měčína, Horšic u Přeštic a dalších
míst. Ke konci existence hutí až z Klabavy
na Rokycansku. Po zastavení práce v dole
na Ptíně, byly šachty překryty dubovými
povaly. Časem zapadaly příkrovy jehličím, listím, zemí, zarostly mechem a na
zetlelém materiálu se ujala semena smrků,
které vzrostly a svými široce rozloženými
kořeny bránily propadnutí příkrovů. Dřevěné povaly, byť dubové, podlehly také
zubu času. O vánocích roku 1926 se
hlavní (těžební) šachta propadla, díra takto vzniklá byla cca 3 m v Φ o hloubce cca
15 m. Bylo možné ještě spatřit zbytky
žebříků v šachtě. Při propadnutí hlavní
šachty tvořily již 2 pomocné (zkoumací)
šachty dolíky hluboké asi 2 m. Ještě dnes
lze spatřit přibližná místa šachet na Ptíně.
V roce 1929 – 30 prováděl Státní geologický ústav průzkum propadlých šachet a
jejich okolí na Ptíně. Železná ruda, která
se zde těžila, je hnědel neboli limonit
(směs hydroxidů a oxidů železa). Hnědel
mývá až 50% Fe a je to nejbohatší ruda na
Fe, která se v Čechách vyskytuje. Méně
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hodnotnou rudou je krevel (až 40% Fe), a
ocelek (do 30% Fe). Nejbohatší rudou na
Fe je magnetovec, který se vyskytuje ve
větším množství ve Švédsku a mívá okolo
60% Fe. Hnědel ve Ptíně je ve formě šupinaté, v menší míře ve formě krápníkové.
Průzkumem bylo zjištěno, že železná ruda
ve Ptíně byla vyloučena vodou z okolních
hornin obsahujících pyrit, silně metamorfovaných účinkem blízké žuly. Metamorfóza znamená přeměnu, v geologii je to
změna fyzikálních po případě i chemických vlastností nerostů nebo hornin tlakem, teplotou, tepelnými roztoky, plyny a
parami a stykem s taveninou. Neboli toto
dokazuje přímou souvislost vzniku Ptína
sopečnou činností.
Hutě zelenohorské jsou připomínány
již v roce 1594. Ve třicetileté válce byly
vypáleny a znovu obnoveny. Po roce 1660
vyhořely, ale tehdejší majitelé Šternberkové je již neobnovili. Zajímat se o ně
začal až Adolf Bernard hrabě z Martinic,
který panství roku 1726 koupil. V roce
1730 nově jmenoval hlavním šachtmistrem Tomáše Klauzeho. Nový majitel zřídil na Myslívském potoce ve Dvorci nový
rybník o rozloze 25 jiter (tj. cca 14,4 ha).
Rybník byl určen pro nové hutě a kovárny
poháněné vodními koly. Toto však provedli až dědicové – Colloredové po roce
1800, neboť i ze Ptína se před závěrem
těžby vozila ruda už do Dvorců.
Roku 1753 (tereziánský katastr) měla
vysoká pec v Klášteře roční produkci
107,8 – 138,6 t kujného železa. Při vysoké
peci byly 3 hamry. Roku 1820 je vysoká
pec již v samotě Železná huť u Dvorců se
slévárnou s roční produkcí 413 t surového
železa a 167 t litiny. U vysoké pece byly 3
hamry a jeden tzv. „camhamer“ (pomocný
hamr) sloužící pro výrobu hřebů, štol a
podkov pro podkováře aj. Při klesající
výrobě železa pracovalo v hutích v roce
1858 ještě 92 dělníků a vyrobili 135 t železa a litiny. To znamená, že v dřívějších
letech, při vyšší výrobě to muselo být
několikanásobně více pracovníků, připočtemeli i horníky, šlo o stovky dělníků.
V roce 1861 vysoká pec a 3 hamry tamtéž. Roku 1871 byl provoz vysoké pece
zastaven. V témže roce byla spuštěna slévárna ve Škodovce v Plzni. V roce 1886
byly zastaveny také hamry. V roce 1920
je ještě připomínán hamr v Srbech u Nepomuka, pohánějící pilu.
Hutě zelenohorské, jak jsme si již
řekli, patřili Šternberkům, od nichž je odkoupil hrabě Martinic. Po něm zde vládla
jediná dcera Marie Dominika. Ač byla
vrchností spravedlivou a mírnou, její osud
nebyl šťastný. V mládí otěhotněla s místním myslivcem, a protože šlo o porušení
tehdejších zásad (nemožnost sňatku se
svým poddaným), bylo jí dítě po porodu

odebráno, zabito a zazděno za krbem ve
východním křídle zámku na Zelené hoře.
Marii Dominiku to trvale psychicky poznamenalo a dožila svůj život jako jeptiška v jednom vídeňském klášteře. Zabité a zazděné dítě se jeví jako pověst,
ostatní je pravda. Marie D. umírajíc ustanovila v roce 1784 dědice Jeronýma hraběte Colloredo – Mannsfelda. Panství dále
zdědil roku 1822 František kníže Colloredo – Mannsfeld, dále v roce 1854 jeho
dcera Vilemína provdána za knížete Auersperga… Tento krátký výčet majitelů hutí
zelenohorských svědčí o tom, že výrobu
železa si mohli dovolit opravdu velice
bohatí podnikatelé.
V Evropě vznikaly první hamry již
v 11. století. Ve své době představovaly

přímo revoluční zvrat ve výrobě železa.
Železo bylo velmi ceněno, kousek železa
znamenal pro obyčejného chalupníka
úplný poklad. Pak chytré hlavy přišli na
to, že sílu kovářských rukou mohou několikanásobně nahradit lopatky vodního kola. Přehoupl se středověk a hamry nabyly
významu manufaktur, předchůdců železáren. Pomocí vodního kola tu spatřovaly
světlo světa hlavně zbraně, nářadí řemeslníků a zemědělců. Kobyly (kladiva) měli
různou váhu, někdy i dva metráky. Systém
původních hamrů byl velmi jednoduchý.
Základem byla tři vodní kola, z nichž jedno, palečnicové, přenášelo pohyb na kladivo upevněné na dlouhém dřevěném toporu. Druhé kolo pohánělo měchy a třetí
brus. Postupně se na toto hnací zařízení

napojovaly třeba obří nůžky nebo mlátička, prakticky všechno co šlo zpřevodovat.
Na hamrech bývaly vedle kovářských
výhní i pece zkujňovací, odkud se rozžhavená hmota dala pod vodní kladivo, které
z této pecky svými údery odstraňovalo
uhlík a získávalo drahocenný kov. Nástrojová ocel takto postaru udělána byla odolnější a pružnější, než ocel tovární výroby.
Vodní kola zhotovovali sekerníci, řemeslníci stavějící kdysi vodní kola v mlýnech a pilách. Pocházeli většinou z kraje
pod Šumavou. Ví se ale třeba to, že dubové hřídele k palečnicovému kolu museli
nadlouho zakopávat do země, aby takzvaně „zkameněly“ a unesly mohutnou sílu
převodu.
J.Š.

vystoupení. Základní repertoár tvoří jedno
– až trojhlasé lidové písně, populární
skladby a koledy. Zpěváci, kteří ovládají
hru na hudební nástroj, založili malou
dechovku – Ladovku, která vyhrává k poslechu i tanci ve volné části programu.
Samotný sbor je doprovázen triem hudebníků na harmoniku, kytaru a housle.
Poprvé se soubor představil veřejnosti
dne 16.12.2006 v Makově programem,
který nesl název – Vánoce přicházejí.

01.12.2007 – Vystoupení u příležitosti 50.
výročí založení TJ – Sokol
Měcholupy konané v Makově.
Program nese název „Domove,
domove“.

Kultura
Zpívejte s námi
Pod tímto názvem organizuje oblíbený plánický farář mons. Josef Žák dvouhodinová posezení při harmonikách v místních hospůdkách a brzy rozezpívá celý
kraj.
Tak zvou ke společnému zpívání lidových písniček své spoluobčany i senioři
pěveckého sboru LADA.
Pěvecký sbor LADA při OÚ Předslav
byl založen na jaře r. 2006. Navazuje na
tradici společného zpívání v Makově z konce 80-tých let minulého století. Pod vedením učitele V. Frančíka si brzy získává
oblibu a uznání veřejnosti. V současnosti
má 14 členů a rád přivítá i další zájemce.
Senioři z Makova, Petrovic, Třebýciny a
Měcholupy se scházejí jednou týdně ke
společnému nácviku programu pro svá

V letošním roce absolvoval tyto akce:
14.04.2007 – Velikonoce v Makově Hostem
pořadu je ženský sbor Senior
klubu Klatovy
09.05.2007 – Den matek – Družba Klatovy

Dne 22.12.2007 se bude konat v Makově další vánoční zpívání, tentokrát pod
názvem „Ladovské vánoce na vsi“. Začátek je v 16 hod.
Rok 2007 završí senioři zpěvem koled o půlnoční vánoční mši v Němčicích.
Náš společný zpěv nejen že přináší
radost do šedi všedních dnů, ale také
prozrazuje, že se lidé v tomto kraji dokáží
pobavit i dnes.
Tam, kde se zpívá, tam jsou dobří lidé.
Zpívejte s námi.

20.10.2007 – Posvícenské zpívání v Makově
14.11.2007 – Putování s písničkou – Nýrsko

Frančík Václav
sbormistr

Různé
Informace z dění v obci:
V sobotu 24.11.2007 se kolektiv Mladých hasičů SDH Předslav postaral o úklid autobusové čekárny u školy a také o shrabání a úklid
spadaného listí v okolí pomníku padlých tamtéž.
3.12.2007 na pravidelné schůzce Mladých hasičů SDH Předslav připravili vedoucí tohoto kolektivu pro své svěřence Mikulášskou
nadílku. Následně pak 8.12.2007 uspořádaly SDH Předslav společně s TJ Sokol Předslav pro své členy přátelské Mikulášské posezení při
hudbě ve společenských prostorách předslavské hasičské zbrojnice. Ve stejný den uspořádal pro pobavení svých členů obdobnou akci i
sbor dobrovolných hasičů v Němčice.

Pozvánky:

Vážení přátelé
srdečně Vás zveme na další zpěv lidových písní a koled

„ZPÍVEJTE S NÁMI“
do makovské hospůdky dne 22.12.2007 od 16:00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi a jistě rádi pobavíte sebe i jiné. Vítáni i nezpěváci.
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Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela p. Marie v Němčicích,
kde se 24.12.2007 koná od 24:00 hodin

„Půlnoční mše“
Vánoční koledy bude zpívat pěvecký sbor Lada.
Přijďte společně přivítat nadcházející „Svátky vánoční“.

Kulturní komise OÚ v Předslavi připravuje pro ženy
besedu s kosmetičkou, manikerkou a vizážistkou paní R. Molíkovou.
Akce se uskuteční v sobotu 26. ledna 2008 ve 14:00 ve škole v Předslavi.
Program:
1. Přednáška o kosmetice, nových trendech v líčení, výhodách lymfatických a reflexních
masáží
2. Ukázka líčení
3. Pro případné zájemkyně nabízí pí Molíková možnost nalíčení na hasičský bál, který se
uskuteční téhož dne večer ve společenských prostorách předslavské hasičské zbrojnice.
(Cena líčení cca 130,- Kč.)
Prosíme ženy (nejen z Předslavi), které se chtějí akce zúčastnit, aby se přihlásily u pí Marie
Blahoušové. (V případě malého zájmu se akce neuskuteční.)
Kontaktní údaje: tel. 724 664 051

email: mblahousova@seznam.cz

Až ztichne všechen shon předvánoční
a v myslích se jen klid rozhostí,
až minou obavy každoroční,
zda náš krk přečká to bez kostí,
pak, až se zešeří, zapalme svíčku.
Až prozáří šero jas plamínku,
přátelům blízkým, byť na chviličku,
tichounkou věnujme vzpomínku.

Příjemné prožití Svátků vánočních
a do Nového roku hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě
Vám všem přeje redakční rada,

Pak nejen obloha ať skví se hvězdami.
Nechť jsou i v jablíčku rozkrojeném,
aby nám v roce jenž vyvstane před námi,
plynul čas v životě spokojeném.

obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
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