Zpravodaj OÚ Předslav
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pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovič ky, Předslav a Třebíšov

roč. 2008

Vážení spoluobčané
I v tomto roce 2008 Vás budeme oslovovat a informovat prostřednictvím Zpravodaje OÚ Předslav.
Uplynulé měsíce byly využity k přípravě realizace investičních projektů. Byla podána řada žádostí o dotace, jak na krajský úřad
tak i na ministerstva. V nejbližší době začne probíhat plynofikace Petroviček. Zde bych chtěl požádat občany Petroviček o toleranci a
pochopení při výkopových pracích v obci. V dubnu proběhne svoz nebezpečného odpadu. O čase a místě budete informováni obecním
rozhlasem.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
7. zasedání ZO Předslav konané dne 28.2.2008 v Makově:
Usnesení:
č. 78 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 6. zasedání ZO Předslav.
č. 79 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 3/2007 a to bez výhrad.
č. 80 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2007.
č. 81 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu HIK o výsledku inventarizace za rok 2007.
č. 82 – ZO projednalo a s c h v a l u j e po vyhodnocení nabídek dodavatelů na akci „Veranda ZŠMŠ“ v Předslavi uzavřít smlouvu
na zhotovení díla s firmou ŠIMÁČEK – STAVBY spol. s r.o., Točník 106, 339 01 Klatovy, IČ: 25220560, DIČ: CZ25220560
č. 83 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrové komise na akci „Plynofikace mikroregionu Měčínsko III. etapa, Makov
– Petrovičky“ a pověřuje starostu obce k sepsání smlouvy o zhotovení díla s firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.,
Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25531328 DIČ CZ25531328.
č. 84 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů za rok 2007 a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok
2008 ve výši: vodovod Předslav 13 Kč/m³; vodovod Měcholupy 10 Kč/m³; vodovod Makov – Petrovičky 13 Kč/m³.
č. 85 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem části parc.č. 82/1 v k.ú. Petrovičky o výměře 40 m² manželů Skalovým,
Petrovičky 1, za cenu 100 Kč/rok.
č. 86 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo s Ing. Lexovou na zhotovení územního plánu pro celé správní území Obce
Předslav.
č. 87 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zadání územního plánu pro Obec Předslav
č. 88 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo a mandátní smlouvu s firmou D-plus, Projektová a inženýrská, a.s. na PD
akce „ Propojení vodovodu Předslav – Měcholupy“
č. 89 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy s dosavadním nájemcem hostince v Makově p. Jiřím Brejchou.
č. 90 – ZO projednalo a s c h v a l u j e jako nového nájemce pana Miroslava Němce, Lhovice 36, 340 12 Švihov. Smlouva o
pronájmu bude uzavřena na zkušební dobu, tj. do 31.12.2008, s možností prodloužení. Termín nového pronájmu bude
upřesněn po dohodě mezi nájemci.
č. 91 – ZO projednalo a s c h v a l u j e měsíční odměny pro neuvolněné členy ZO Předslav od 1.1.2008 ve výši: místostarosta:
2 470 Kč; předsedové komisí 540 Kč; člen zastupitelstva 330 Kč.
č. 92 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny 1/2008, a to bez výhrad.
č. 93 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozdělení nalezené hotovosti na území Obce Předslav ve výši 52 000 Kč takto: 5 000 Kč
finanční dar pro nálezce; 47 000 Kč finanční příspěvek pro ZŠMŠ Předslav.
č. 94 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku na opravu střechy a kabin TJ Měcholupy ve výši 30 000 Kč.
č. 95 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce vypracováním „Vyhlášky o volném pobíhání psů“.
č. 96 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej podílových fondů Komerční banky, a.s. IKS Peněžní trh Plus a jejich převedení ve
výši 1 000 000 Kč na BÚ Obce Předslav a ostatní v plné výši na nově zavedený termínovaný vklad taktéž u KB v Klatovech.
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Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Od počátku kalendářního roku jsme
uskutečnili několik akcí, které obohatily
běžný vyučovací proces. Do školy přijelo
zájezdní karlovarské hudební divadlo s pořadem zaměřeným na třídění odpadu. Druhé představení, v podání divadla z Blovic,
se týkalo jara, jarních svátků a tradic. Obě
představení zcela, bez ohledu na věk,
upoutala pozornost posluchačů. Děti MŠ
se vydaly též do kina Šumava a celá škola
několikrát navštívila SDS Klatovy.

Od poloviny února se celým vyučovacím procesem nesla myšlenka blížící se
výstavy Jarní inspirace. Ve dnech 15. a
16. 3. navštívilo školu 160 lidí. Návštěvníci zhlédli nejen práce školáčků. Mnohé
dekorace zapůjčili rodiče, příbuzní a známí. Všichni odcházeli spokojení a tak máme radost i my.
Ve dnech 25.2. až 4.3.2008 byla vykonána na ZŠ inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se

zápisem do rejstříku škol a školských
zařízení, postupuje v souladu s právními
předpisy a schválenými učebními dokumenty. Školní vzdělávací program zohledňuje podmínky a možnosti školy. Na
základě posouzení a zhodnocení předpokladů školy pro naplňování ŠVP je škola
v této oblasti hodnocena nadprůměrně.
Průběh vzdělávání má standardní úroveň
s převahou pozitiv.

úspěšný chov byli včelaři ochotni i obětí.
Auta a motorky tehdy ještě nebyly, kolo
měl jen málo kdo, tak se jezdilo na bryčkách a ti méně majetní chodili pěšky. Ze
vzdálenějších míst přijížděli nebo přicházeli například:

hrozilo zrušení. Jako důvod bylo uváděno
že: „Politické správě nebyli nahlášeni noví
činovníci a od roku 1903 prý nebyla podávána zpráva o činnosti“. Po vysvětlení
bylo zrušení spolku odvoláno.
Zřizováním nových spolků nejdříve
ve Švihově, později v Měčíně, Němčicích,
Dolanech a Chudenicích a tím i úpravami
včelařských obvodů těchto nových spolků
docházelo ve „Včelařském spolku pro
Předslav a okolí“ ke snižování počtu členů
ale i včelstev. V této době bojují včelařské
spolky neúspěšně o příděly nezdaněného
cukru ke krmení včel. Odborníci na ministerstvu zemědělství přidělovali cukr
vepřům a býčkům. Včela prý je hmyz a ne
dobytek, tak jí nezdaněný cukr nepatřil.
Rokem 1939 přichází druhá světová
válka a s ní i nové starosti. Po okupaci
vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava
hrozilo opět zrušení včelařského spolku
k 1. červenci 1939 na základě vládního
nařízení. Pro zachování činnosti spolku
muselo být podáno oznámení na Okresní
úřad v Klatovech. Oznámení bylo podáno
a činnost spolku bez přerušení zachována.
V roce 1940 byl naposled přidělen
nezdaněný cukr. Od roku 1941 bylo přidělováno 10kg cukru na včelstvo za normální ceny. V roce 1942 už jen 7,5 kg na
včelstvo a současně byla nařízena povinná
dodávka medu 2 kg z každého včelstva.
Poslední válečnou schůzí byla Valná
hromada 14. května 1944. Od této schůze
až do 10. dubna 1950, kdy byla konána
výroční členská schůze k 50. výročí založení spolku nebyla schůze žádná. Zákaz
konání schůzí a valných hromad vydalo
„Zemské ústředí včelařských spolků v Praze“ v únoru 1946 z důvodu přípravy organizačních změn. Do roku 1950 však žádné
organizační změny a ani nové stanovy
nedošly.
V průběhu dalších let přichází další
změny. Dochází ke změně obvodů jednotlivých včelařských spolků. Od poslední
změny v roce 1951 přísluší do obvodu
dnešní ZO ČSV tyto obce: 1) Předslav,

Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Z historie včelařského
spolku v Předslavi
Na sklonku posledního roku 19. století
se sešlo několik občanů kteří chovali včely
z Předslavi a okolí, aby usilovali o povolení k založení včelařského spolku.
Usnesením „Veleslavného místodržitelství pro království České“ bylo dne 6.
září 1899 uděleno pod číslem 147 791
povolení k založení včelařského spolku
pod názvem:
„Včelařský spolek pro Předslav a okolí“
Na základě tohoto povolení došlo dne
7. ledna 1900 v Předslavi v hostinci u Pluhařů (na místě dnešní restaurace) k Ustavující schůzi. Přišli včelaři nejen z blízkého okolí, ale i z míst v té době velmi
vzdálených. Sál u Pluhařů byl přeplněn.
Po uvítání přítomných přednesl hlavní
referát o včelaření, o včelách a jejich důležitosti v zemědělství a ovocnářství, učitel včelařství přítel Maxmilián Haninger
z Kolovče. Jeho přednáška byla tak zajímavá, že se ještě na této schůzi přihlásilo
za členy spolku 34 včelařů s 238 včelstvy.
V průběhu schůze byl na návrh učitele
Bohdana Jozy z Předslavi ustaven „Správní výbor“, do kterého byli zvoleni:
Matěj Bozděch – řídící učitel z Předslavi,
Karel Hunka – lesní z Měcholup,
Bohdan Joza – učitel z Předslavi,
Josef Netrval – mistr tesař z Předslavi,
Jan Sedlák – hajný z Nedaniček,
Jan Sedláček – rolník z Makova,
Václav Voráček – rolník z Třebýciny
Petr Měsíček – rolník z Makalov.
Byly přijaty stanovy spolku, ve kterých mimo jiné bylo hlavním úkolem pořádání odborných přednášek, zajišťování
cukru ke krmení včel, získávat stále nové
poznatky a mravně i kulturně se vzdělávat. Na přednášky a spolkové schůze
přijížděli včelaři z širokého okolí čerpat
nové poznatky a zkušenosti aby je mohli
dále předávat. Zamyslíme-li se trochu, tak
vidíme že pro lásku ke včelám a pro jejich

František Baar – farář ze Žinkov,
Karel Vohnout – z Horšic,
Václav Stuchlík – z Radkovic,
Václav Táborský – z Luhu,
Karel Kafka – farář z Habartic,
Josef Bešta – z Bezděkovce u Nepomuka
a mnoho dalších ze Kbela, Němčic, Věckovic, Kaliště, Měčína, Mlynářovic a Vojovic.
Nejvyššího rozvoje dosáhl spolek
v prvních letech po založení. Vysokou
aktivitou funkcionářů, pořádáním zábav,
přednášek a kurzů byly získávány pro
spolek i finanční hodnoty. Za ně pak
spolek nakupoval včelařské vybavení a
pomůcky jako medomety, lisy na slaměné
rohože a slaměné úly, lisy na mezistěny
apod. Spolek se rozrůstal a přibývalo
členů. V roce 1904 měl již 84 členů.
Škoda jen, že z té doby chybí informace o
počtu včelstev.
Katastrofální bývaly pro spolek dlouhé a vlhké zimy a nemoci včel. Úplavice
postihovala mnoho včelstev a ztráty v některých letech převyšovaly 50%. Mnoho
včelařů to odradilo a tak po zimě 1909 –
1910 klesl počet členů spolku na pouhých
26. Ale jak bývá pravidlem že se po
bouřce vždy vyjasní, tak i pro včelařský
spolek přišla zase léta úspěchů a rozvoje.
V roce 1912 měl spolek 132 členů.
Tak jako v životě lidí kdy je člověk
jednou nahoře a podruhé dole to probíhalo i ve spolku. Přišla první světová válka.
Činnost spolku úplně ustala. Za celou válku byly konány pouze dvě schůze, jedna
v roce 1916 a druhá v květnu 1918. Po
válce se činnost spolku opět rozvíjí. Učitelé včelařství pořádají přednášky, které
mají na členy spolku příznivý vliv. Další
ohrožení spolku bylo v roce 1929, kdy mu
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2) Měcholupy, 3) Makov, 4) Ostřetice,
5) Makalovy, 6) Domažličky, 7) Újezdec u
Měcholup, 8) Točník, 9) Otín, 10) Vícenice. V roce 1957 se zvýšila aktivita spolku. Registrováno je 60 včelařů s 268 včelstvy. Včelařský spolek nezůstával pozadu
ani v kulturní a osvětové činnosti. Kromě
válečných let se pořádaly odborné přednášky, taneční zábavy, bály a kurzy pečení
medového pečiva. Pořádaly se i poznávací
zájezdy spojené s návštěvou významných
včelařů, nebo včelařských provozů. V roce 1965 se mění Ústředí včelařských spolků na „Československý svaz včelařů“ (ČSV)
a včelařský spolek na „Základní organizaci ČSV Předslav“. Od roku 1966 se přestávají přidělovat poukazy na zlevněný
cukr a byly zavedeny příspěvky na zazimování včel ve výši 25,- Kč na včelstvo.
Za zmínku ještě stojí skutečnost, že je
předslavský včelařský spolek jednou z nejstarších včelařských organizací na Klatovsku. První, ale německý včelařský spolek
byl v roce 1892 založen v Nýrsku. V roce
1895 byl založen druhý, ale český včelařský spolek v Klatovech a třetí spolek v roce 1900 založili včelaři v Předslavi.
O příkladnou činnost spolku se zasloužili hlavně jeho zakladatelé a jejich
následovníci v různých spolkových funkcích. Nejde nevzpomenout hlavně na neúnavného a horlivého funkcionáře spolku
přítele Josefa Krejču, lesního z Předslavi,
který vykonával funkci jednatele plných
33 let. Druhým neméně obětavým funkcionářem byl přítel Josef Duchek, řídící učitel v Předslavi, který dlouhých 26 let vykonával funkci předsedy. Za 107 let činnosti
spolku, od 7.1.1900 do 31.12.2007, se ve
funkci předsedy spolku vystřídalo 10 předsedů:
1) Matěj Bozděch – řídící učitel v Předslavi – 7 roků,
2) Karel Hunka – lesní z Měcholup – 10 roků,
3) Karel Toman – farář z Předslavi – 3 roky,
4) Karel Zeman – řídící učitel v Předslavi – 11 roků,
5) Josef Duchek – řídící učitel v Předslavi – 26 roků,
6) František Kroupa – rolník z Předslavi – 9 roků,
7) Karel Běloch – úředník ČSD z Otína – 11 roků,
8) Bohumír Kraus – fasádník z Předslavi – 11 roků,
9) Václav Motlík – rolník z Měcholup – 2 roky,
10) Jaroslav Kreuzer – technik z Předslavi – 17 roků.

Toto je v kostce historie Včelařského
spolku pro Předslav a okolí tak, jak je to
zapsáno v zápisech ze schůzí spolku. Tak
jako v jiných oblastech lidského konání,
tak i u včelařů se události z historie vrací.
V roce 2007 měla ZO ČSV Předslav 25
včelařů se 165 včelstvy.
Ubývá včelařů a bohužel po letošní
zimě dojde k dalšímu úbytku včelstev. Po
posledních dvou teplých zimách dochází
k přemnožení roztočů Varroa a tím k oslabení až ztrátě včelstev. Podle posledních
údajů jsou v rámci některých oblastí republiky hlášeny 50% – 70% úhyny včelstev. Jsou dokonce lokality, kde nejsou

včely žádné. Není žádnou včelařskou propagandou, že bez včel nebude na zemi
život. Musíme doufat, že se vrátí i ty lepší
události z historie a začne opět přibývat
zájemců o chov včel a tím bude přibývat i
počet včelstev.
Jaroslav Kreuzer
předseda ZO ČSV Předslav

70 let SDH v Makově
Od samého počátku civilizace, lidstvo
hledalo způsoby a formy boje proti živelným pohromám a zvláště proti ohni.
V Čechách byl jako první založen
SDH ve Velvarech v roce 1864. Před 130
lety tj. v roce 1878 byl v Klatovech založen první časopis „Český hasič“
V Makově jako v jedné z posledních
obcí ve svém okolí byl založen SDH v roce 1938. Za tímto účelem byla v únoru
1938 svolána veřejná schůze občanů Makova, které se zúčastnil i župní jednatel
pan Duchek, řídící učitel z Předslavi a pan
Šperl, krajový velitel. Oba pánové přednesli hodnotné příspěvky, kde mimo jiné vyzdvihli důležitost SDH. Na základě schválení obecního zastupitelstva a také Spolkových stanov Zemského úřadu v Praze, byla
svolána na 10. dubna 1938 ustavující valná hromada SDH v Makově. Na této valné
hromadě bylo přítomno 31 občanů a 3 hosté. Základ sboru byl utvořen z 12 členů
činných a 19 členů přispívajících. Z činných členů byl zvolen první výbor s těmito funkcionáři:
starosta sboru
Velitel
náměstek velitele
samaritánský velitel
vzdělavatel
jednatel
pokladník
matrikář
náhradník výboru
náhradník výboru
dozorčí účetní
dozorčí účetní
dozorčí účetní
smírčí soud
smírčí soud
smírčí soud

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Josef Kodídek st.
Emanuel Touš
Ladislav Koza
Josef Hošťálek
František Partingl
František Brůha
Jindřich Suda
Josef Kodídek ml.
Karel Velíšek
Václav Vlasák
Emanuel Sedláček
Josef Pechan
František Vlasák
Emanuel Valdecký
František Bouzek
Josef Štampach

Na této schůzi bylo také usneseno placení členských příspěvků ve výši 5,- Kč
pro činné i přispívající členy.
Od samého počátku založení sboru
byla rozvinuta dobrá činnost a na příští
schůzi 10. května 1938 bylo jednáno o
zakoupení stříkačky a příslušenství. Z několika firem byla vybrána stříkačka od firmy Mára a spol. Na této schůzi bylo
rovněž rozhodnuto o placení pojištění činným členům.
Na schůzi 4. června byl přítomen zástupce firmy Mára a spol. ing. Slabec,
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aby dohodl podrobnosti ke kupní smlouvě. Za stříkačku s příslušenstvím a 250 m
hadic byla stanovena cena 23 000,- Kč. Protože sbor takové prostředky neměl, bylo
toto zakoupeno až v roce 1939 na půjčku
od kampeličky v Předslavi.
Kolem půlnoci 2. července 1938 měl
náš sbor prvně příležitost zakročit. Blesk
uhodil na cihelně č.p. 18 do jasanu, stojícího u dřevěného srubu, který zapálil. Záchranné práce se omezily jen na vyvádění
dobytka. Prudký liják smáčel střechy tak,
že nebylo nebezpečí rozšíření ohně na ostatní budovy.
V zimně na přelomu let 1938 – 39 byla
zahájena svépomocná výstavba hasičské
zbrojnice z dobrovolných prostředků občanů. V roce 1941 ale dochází k útlumu pro
neshody ve sboru a také pro zákaz spolkového života Hitlerem. V roce 1948 znovu ožívá zájem o hasiče v naší obci a byl
zvolen nový výbor. Úroveň však nedosáhla začátků a tak v padesátých a šedesátých
letech byla činnost značně kolísavá, zaměřena zejména na pořádání tanečních
zábav. Kolem roku 1970 a po něm došlo
k náboru nových mladých členů a postupně začíná skutečně aktivní činnost, která
trvala po dvacet let. Hasiči nechyběli u žádné akce, ať šlo o kulturu nebo investiční
práce. V roce 1987 jsme si postavili novou „hasičárnu“ a na č.p. 7 byla instalována nová siréna, jež je ovládána z Plzně.
Po roce 1990 došlo opět k poklesu činnosti sboru, který trvá dosud.
V současné době má náš sbor 33 členů.
V průběhu sedmdesátiletého trvání sboru se vystřídalo těchto 8 předsedů a 10
velitelů:
předsedové:
Josef Kodídek ml.
Josef Bořík
Emanuel Sedláček
František Koza
Josef Partingl
Emanuel Sedláček
Jaroslav Tomášek
František Kubík ml.
velitelé:
Emanuel Touš
Jan Partingl
Josef Pechan
František Kubík st.
Antonín Sedláček
Václav Sedláček
Zdeněk Bořík
Pavel Hošťálek
Martin Tomášek
Václav Vlasák

A co říci závěrem? Snad jen to, že
zakladatelé sboru už mezi námi nejsou,
kteří by nepochválili současnou činnost sboru. Ale z pohledu nás současníků je škoda,
že zájem o spolkový život je na okraji
společnosti.
J.Š.

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Následující údaje představují rozpis utkání jarní části současné
sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané:
14. kolo – 29.03.2008
Mochtín B – Měcholupy
neděle – 30.03. 15:00
15. kolo – 05.04.2008
Měcholupy – Nalžovské Hory
sobota – 05.04. 16:30
16. kolo – 12.04.2008
Velhartice – Měcholupy
neděle – 13.04. 16:00
17. kolo – 19.04.2008
Měcholupy – Veřechov
sobota – 19.04. 17:00
18. kolo – 26.04.2008
Hradešice B – Měcholupy
neděle – 27.04. 16:00
13. kolo – 01.05.2008
Hrádek B – Měcholupy
čtvrtek – 01.05. 17:00
19. kolo – 03.05.2008
Měcholupy – Myslív
sobota – 03.05. 17:00

Historie
Kontribuční sýpky

– v našem státě byly zavedeny na základě
císařského patentu v roce 1788 (název kontribuce je latinského původu a znamenal
příspěvek).
Na starost toto měly vrchnostenské
úřady. Tam, kde dosud takováto sýpka nebyla, byl vrchnostenský úřad povinován
sýpku zřídit. Jedním z hlavních důvodů zřízení těchto sýpek byly časté hladomory ale
i další důvody. Takováto sýpka bývala také
v Měcholupech při velkostatku. Sýpka dosud stojí naproti Dětskému výchovnému
ústavu. Základem těchto sýpek byly obilné
zásoby, z nichž zemědělci čerpali v době
nouze. Každý poddaný, který vlastnil ornou půdu, musel do sýpky odevzdávat
třetinu zimní i jarní setby žita, ječmene,
pšenice i ovsa. Zásoby se půjčovaly jednotlivým rolníkům i velkostatkům, kteří pak
s určitým úrokem museli vypůjčené obilí
vrátit. Když se zásoby rozmnožily, měly se
prodat a z utržených peněz se pak půjčovaly potřebné částky obyvatelům. Po zrušení vrchnostenských úřadů v roce 1848
převzaly správu těchto sýpek berní úřady,
které se později přeměnily ve zvláštní peněžní fondy. V roce 1882 byly tyto sýpky a
fondy základem pro utvoření Okresních
hospodářských záložen. Hospodářské záložny poskytovaly zemědělcům subvence,
půjčky a tyto pak sloužily zemědělcům pro
jejich potřeby. T.j. nákup strojů, hnojiv,
sadby, setby, dobytka, ale i pro stavby a
další.
V Měcholupech býval v dobách roboty ústav chudých – chudobinec (spravovaný panstvím), později po roce 1848
sirotčí pokladna.
Sýpka v Měcholupech je připomínána
již v roce 1764 při vojenském mapování,
kde se uvádí: „Měcholupy leží mezi rybníky s písčitým dnem a pitnou vodou, při
nichž jsou vystavěny dva horní mlýny

20. kolo – 10.05.2008
Strážov B – Měcholupy
21. kolo – 17.05.2008
Měcholupy – Malý Bor
22. kolo – 24.05.2008
Kolinec – Měcholupy
23. kolo – 31.05.2008
Měcholupy – Neznašovy
24. kolo – 07.06.2008
Kvasetice – Měcholupy
25. kolo – 14.06.2008
Týnec – Měcholupy
26. kolo – 21.06.2008
Měcholupy – Hrádek B

z kamene a dolní, který je pouze ze dřeva.
V obci je solidní šlechtické sídlo s budovami poplužního dvora a sýpka, dále
hostinec a kaple.“
Jeden z největších hladomorů se udál
u nás kolem r. 1770. V našem kraji v roce
1768 bylo v létě několik velkých povodní.
V noci z 23. na 24. června se přihnala
prudká a dlouhotrvající bouře. V celém
okolí nadělala voda mnoho škod. V Makově velký příval vody protrhl hráze na
obou rybnících nade vsí a voda pobořila
panský mlýn s pilou a mnohé části odnesla
(na místě nynějšího č.p. 29, p. Bílek).
Mlýn byl o jednom mlýnském kole s jednou stoupou = složením na nestálé vodě.
Mlýn na tomto místě je připomínán již
v roce 1379 v berním rejstříku Plzeňského
kraje. Rybníky pak vrchnost zrušila a zatravnila. Protože tehdejší mlynář Štěpán
Krátký, který měl mlýn v nájmu, nebyl
schopen mlýn obnovit, postavila vrchnost
na tomto místě domek, v němž žil Štěpán
Krátký v nájmu až do své smrti. Tato
povodeň je nazývána podle lidové tradice
„Jánská voda“ (24.6. má svátek Jan). Od
této doby se v č.p. 29 říkalo u Korábů.
Podzim v tomto roce byl tak mokrý, že
nebylo možné ani ozimy zasít. V roce následujícím (1769) nebylo co sklízet. Tato
neúroda trvala až do roku 1772. V roce
1771 začali chudí požívat trávu, mlít kůru
ze stromů a umírali hladem v takovém
počtu, jak paměť lidská v celých Čechách
nezaznamenala. V tomto roce zahynulo
hladem v Čechách 139 844 lidí. Mrtví se
nacházeli na silnicích a v příkopech. Někteří našli svou smrt přímo v kostelích,
kam se v poslední chvíli svého života
uchýlili. V roce 1773 byla již dobrá úroda
a hlad se začal tišit.
Dá se tedy říci, že zavedení pěstování
brambor, ke konci 18. století, pomohlo
vymýtit hladomory. První brambory do
Evropy byly dovezeny ve 2. polovině 16.
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neděle – 11.05. 16:00
sobota – 17.05. 17:00
sobota – 24.05. 17:00
sobota – 31.05. 17:00
sobota – 07.06. 17:00
sobota – 14.06. 17:00
sobota – 21.06. 17:00
Ing. Václav Blahouš

století do Španělska z Peru, kde je indiáni
pěstovali na náhorních plošinách And,
dávno před naším letopočtem. Odtud se
k nám dostaly i další kultury např. kukuřice, fazole a podobně. Tyto první brambory do Evropy dovezené byly nešlechtěné, jejich kořání bylo velmi hluboko
v zemi a rovnalo se délce natě. Šlechtěné
brambory dovezené k nám z Anglie ve 2.
polovině 18. století se začínaly pěstovat
nejprve na velkostatcích se střídavými
úspěchy. Na přelomu 18. a 19. století byl
zrušen trojstranný osevní systém, který
střídal ozimy, jařinu a úhor a zaveden
sytém střídavý. V novém osevním postupu
se pravidelně střídaly obiloviny, pícniny a
okopaniny. Tento systém je praktikován
dosud. Pěstování brambor, nové plodiny,
používání umělých hnojiv a další změny,
to vše vedlo k postupnému zabezpečení
potřeb ve výživě obyvatel.

Stará lípa

– východně od č.p. 18 (cihelny v Makově).
Při cestě do Ptína stojí stará lípa.
Z historie je známo, že naši předkové lípu
ctili. Vysazovali ji při mimořádných příležitostech, tragédiích a katastrofách. Vedle
dubu byla lípa jakýmsi symbolem starých
Slovanů a zvláště Čechů. Stáří lípy není
až takové, jako spíše její osud je zajímavý.
Pamětníci (kteří již nežijí) mi vyprávěli, že jejich dědové lípu pamatovali jako
mladý strom a že byla vysazena někdy
okolo roku 1800. Docela dobře to mohlo
být při zahájení (nebo ukončení) těžby
železné rudy na Ptíně? Podle lidové tradice byla lípa značně vysoká a kmen přesahoval hodně přes metr v jeho průměru.
Podle vyprávění v její dutině hnízdili sršáni. Při pokusu o jejich vykouření, vyhořel
i střed kmene. Lípa pak dlouho živořila a
při větrné bouři v roce 1926 ulomil vítr

celou korunu. Zdálo se, že lípa zajde, začala však vytvářet závalové pletivo z čehož vyrostla nová koruna. Její dutina se
stále zmenšuje a větví přibývá. Dutina je
na východní straně otevřená, v níž se
mohou schovat dva lidé. V současnosti je
kmen rozdělen na dvě části, větší a menší
a z kořenů rostou mladé výhony. U vnímavého člověka zanechává lípa při odchodu pocit neukončení. Kdo tu byl
jednou, vrátí se znovu. Místo, kde lípa
roste, má zcela určitě zvýšenou energii.
Jak si jinak vysvětlit, že po ulomení celé
koruny stromu lípa přežila a roste dál?
Snad k tomu v některém z návratů postačí
správná otázka na správném místě.
Lípy stojí na pietních místech, veřejných prostranstvích, ale také třeba na rozcestích cest, kde spolu s kříži připomínají
různé události. Někdy známé, jindy neznámé. Na příklad takovýmto místem se
stala křižovatka cest na cihelnu a do Nedanic. Kde nad bývalým makovským panským ovčínem stojí ve stínu dvou vzrostlých lip železný křížek, jehož kamenný
podstavec nese letopočet jeho postavení

r. 1892. Obě lípy s křížkem byly pořízeny
nákladem od č.p. 16. Stalo se tak po tragickém úmrtí Barbory Brůhové, rozené
Boříkové z Petrovic, která zemřela v tomto roce ve věku 42 let.

Z vyprávění starých občanů

jsem zachytil tuto místní příhodu:
Kovář z Domažliček, klarinetista, šel
jednou ze hry z Bíluk pěšinou při rokli za
Velkým polem. Pojednou si vzpomněl, že
v těchto místech se před lety zabil (pádem
do rokle) opilý muzikant Šmrcal. A jak
byl kovář v náladě, povídá: „Kdybys tu
Šmrcale byl, zahráli bychom si“, než to
dořekl, už mu seděl na zádech chlap. A ať
kovář dělal co chtěl, živého břemene se
nezbavil. Musel ho nést. Jistě se potil
strachem i námahou a proto když došel
před makovskou hospodu, prosil, aby
alespoň jedním pivem se mohl osvěžit.
Chlap svolil. Kovář šel, vypil jednu, chtěl
si dát druhou, ale bušení na okno a hlas
zvenčí mu připomněl, co slíbil. Kováři
nezbylo, než aby šel. Před hospodou mu
zase chlap sedl na záda a kovář se s bře-

menem ubíral dál k Měcholupům. Když
došli na polovic cesty k sloupku, kde byla
soška sv. Jana, kde končí makovský katastr, chlap seskočil, dal kováři políček a
ztratil se se slovy: „Podruhé nech mrtvé
na pokoji“.
Ten chlap prý byl Šmrcal. Nikdo prý
nesměl zapochybovat o pravdivosti této
příhody před těmi, kdo tenkrát byli v hospodě, když se kovář posilňoval na další
cestu. Ti to tlučení na okno slyšeli a ani
dost málo nepochybovali o tom, že to byl
Šmrcal. Úsudek si udělej čtenáři sám.
Dávné pověry a pověsti mohou vyvolávat úsměv dnešního člověka, ale lze
v nich najít i moudrost předků. Byli odkázáni sami na sebe a na svůj důvtip, čehož
uměli dokonale využít. Vycházeli především z přírodních poznatků, navyklých tradic a také z nevědomosti. Až v období národního obrození, v průběhu 19. století,
byl prostý lid vyveden ze šera nevědomosti a jeho duševní potřeby byly směrovány na cestu rozumového poznání.
J.Š.

Kultura
Odcházely krásnější
V sobotu 26. ledna 2008 uspořádala
kulturní komise při Obecním úřadu v Předslavi besedu s kosmetičkou a vizážistkou
paní Růženou Molíkovou.
Více než dvacet žen z Předslavi a
okolních obcí si nejprve vyslechlo zajímavé povídání o tom, co sluší různým
typům žen, jaké mají volit barvy oblečení,
módní doplňky, jaká barva vlasů a styl
líčení jsou pro ně nejvhodnější.
I když to zpočátku vypadalo, že žádná
z přítomných se neodváží být modelem
k ukázce líčení, přece jen se po chvilce
první odvážná našla. Po dvaceti minutách
se pod šikovnýma rukama paní vizážistky
změnila natolik, že dalších sedm žen neodolalo a rozhodlo se také (alespoň na
chvíli) získat tvář hodnou titulní stránky
módního časopisu.
Všechny přítomné ženy strávily příjemné odpoledne a dozvěděly se také spou-

stu užitečných informací, které jistě pomohou ke zvýšení jejich atraktivnosti.
Některé z nich byly ještě týž večer díky
paní Molíkové ozdobou různých společenských akcí.
Marie Blahoušová

Předvelikonoční pohlazení
po duši
Dne 4. března 2008 uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu v Předslavi (ve spolupráci s TJ Sokol Předslav)
svou druhou akci; tentokrát se jednalo o
setkání se čtyřnásobnou mistryní České
republiky ve floristice Hanou Šebestovou.
Účast předčila očekávání i největších
optimistů. V předslavské sokolovně se
sešlo asi devadesát žen, a dokonce i několik mužů, aby se pokochali uměním této
(dnes už velmi známé) aranžérky květinových vazeb a suchých dekorací.

Paní Hana Šebestová ani tentokrát své
příznivce nezklamala. Za dvě hodiny vytvořila asi dvacet velmi líbivých aranžmá
a inspirovala všechny přítomné novými
nápady na velikonoční výzdobu. Myslím,
že všechny přítomné ženy ocenily, že paní
floristka netajila své „výrobní postupy“,
ale ráda se o ně podělila se všemi pozornými posluchači.
Všechny vytvořené dekorace byly nejprve vystaveny a poté nabídnuty ke koupi.
O tom, že se líbily, svědčí fakt, že téměř
všechny výrobky byly během chvíle rozprodány. Přítomné ženy měly zájem i o
různé dekorativní předměty, z nichž si
výzdobu mohou zhotovit samy.
Myslím, že akce splnila očekávání organizátorů a že poslouží k tomu, aby naše
domovy před Velikonocemi zkrásněly.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a
těšíme se na setkání při některé z dalších
akcí.
Marie Blahoušová

Různé
Informace z dění v obci:
Od poloviny prosince loňského roku do konce ledna roku letošního probíhaly v obvodu naší obce výroční valné hromady sborů
dobrovolných hasičů. Jednotlivé sbory na nich hodnotily svoji činnost vykonávanou v uplynulém kalendářním roce a plánovaly aktivity
pro nadcházející období. Nejdříve proběhla výroční valná hromada 15.12.2007 u SDH Makov, dále pak 12.1.2008 SDH Němčice,
19.1.2008 SDH Měcholupy a SDH Petrovičky a konečně 26.1.2008 SDH Předslav. 9.2.2008 pak proběhlo výroční jednání okrsku
Předslav, který jednotlivé SDH zastřešuje.
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Únor se v naší obci projevil, mimo jiné, i jako období masopustních zábav. 2.2.2008 proběhla masopustní veselice
v Předslavi, kde se tak jako každý sudý rok pořádal maškarní průvod obcí, večer pak byla v místní sokolovně uspořádána
masopustní zábava. Následující den 3.2.2008 pak v téže sokolovně proběhl každoroční dětský maškarní karneval. V Němčicích se
konala masopustní zábava večer o masopustním úterý 5.2.2008 a dětský maškarní karneval zde uspořádali 17.2.2008.
23.2.2008 proběhla výroční valná hromada TJ Sokol Předslav, na které místní Sokolové hodnotili v uplynulém roce mimo
sportovní i činnost kulturní a pracovní. Právě při hodnocení pracovní činnosti byla právem věnována hlavní pozornost probíhající
rekonstrukci podlah v sále a přísálí sokolovny, která se nyní nachází již v takovém stavu, že lze provizorně využívat i pro některé
akce. Podrobnější informace o této rozsáhlé práci přinese náš zpravodaj po jejím dokončení v některém z příštích čísel.

Pozvánky:
Kulturní komise při Obecním úřadu v Předslavi
zve všechny sportuchtivé občany na

sobotní odpole dne s aerobikem
pod vedením cvičitelky aerobiku 1. třídy Lenky Hajšmanové z Přeštic

Kdy? v sobotu 24.5.2008 14:00 – 16:30 hodin
Kde? v sále makovské hospůdky
Co Vás čeká? 1. část Aerobik mix (14:00 – 14:30 h)
- aerobikové kroky spojené do jednoduché vazby

Bodyforming (14:30 – 15:15 h)

- posilování s PET lahvemi, popř. s činkami

PŘESTÁVKA (15:15 – 15:30 h)
2. část Overball (15:30 – 16:00 h)

- cvičení s malými míčky s prvky pilates

Strečink (16:00 – 16:30 h)

Vstupné: 30,- Kč (jedna část 20,- Kč)
S sebou:

podložka, dvě PET lahve (500 ml) naplněné vodou nebo činky (0,5 nebo 1 kg), pití,
malé občerstvení bude možno koupit na místě, náhradní oblečení na cvičení a dobrou
náladu!

Protože SDH Makov dosáhne v dubnu letošního roku 70 let svého trvání,
předběžně upozorňuje a zve na oslavu tohoto výročí, která je naplánována na měsíc
červenec. Upřesnění termínu konání bude v příštím čísle obecního zpravodaje.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Šindelář P., Mgr. Kroupová A., ing. Blahouš V., 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 2008
Náklad 350 ks
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