Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 9.

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

roč. 2009

Vážení spoluobčané,
I v roce 2009 Vás prostřednictvím Zpravodaje budeme informovat o činnosti Obecního úřadu, Zastupitelstva obce, ZŠMŠ,
spolků, historie, kultury atd.
A nyní krátce o tom, co nás čeká v letošním roce. Pokračují práce na stavbě vodovodu Předslav – Měcholupy. Již probíhá
plynofikace Třebíšova, výstavba části dešťové kanalizace v Němčicích. Připravujeme projektovou dokumentaci pro plynofikaci
Němčic, opravu schodiště v kapli v Měcholupech, položení části chybějící dešťové kanalizace v Měcholupech, oprava nejvíce
poničených místních komunikací. Je již zpracovaný energetický audit ZŠMŠ v Předslavi, abychom byli připraveni na podání žádosti o
dotace na výměnu oken a zateplení budovy. Podali jsme žádost o dotaci na vybavení pracoviště Czech point. V letošním roce budou
pokračovat práce na opravě církevních památek v Předslavi a v Němčicích. To, co přidělává starosti je ekonomická krize, kdy
narůstající počet nezaměstnaných a výpadek příjmů ze státního rozpočtu ovlivní hospodaření obce v letošním roce. Na závěr mi
dovolte popřát Vám všem krásné prožití nadcházejících Velikonočních svátků.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
13. zasedání ZO Předslav konané dne 26.2.2009 v Předslavi:
Usnesení:
č. 158 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 12. zasedání ZO Předslav.
č. 159 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 6/2008 bez výhrad.
č. 160 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření za rok 2008.
č. 161 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace za rok 2008.
č. 162 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 1/2009 bez výhrad.
č. 163 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Náklady na provoz vodovodů za rok 2008 a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok
2009 takto: vodovod Předslav 13 Kč/m3; vodovod Měcholupy 12 Kč/m3; vodovod Makov – Petrovičky 13 Kč/m3
č. 164 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Smlouvu o partnerství pro spolupráci mezi Základní školou a mateřskou školou v Předslavi,
Základní školou a mateřskou školou v Lužanech a Základní školou a Mateřskou školou ve Švihově.
č. 165 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení na akci „Plynofikace mikroregionu Měčínsko III. etapa, část
Petrovičky – Třebíšov“ a schvaluje smlouvu s vybranou dodavatelskou firmou „1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.“,
Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Źďár nad Sázavou na zhotovení díla za 2 849 749, 29 Kč
č. 166 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Smlouvu o podmínkách k uzavření budoucí kupní smlouvy s distrib. společností ZČP Net,
s.r.o. o odkupu plynáren. zařízení Petrovičky – Třebíšov za 946 000 Kč.
č. 167 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. o pořízení projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení pro dílo „Předslav IV. vrt“.
č. 168 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vyhodnocení nabídek dodavatelů na akci „Dešťová kanalizace Němčice – II.etapa“ a
smlouvu na zhotovení díla s firmou KORAMEX a.s., Pražská 208, Sušice za 808 914,40 Kč.
č. 169 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nenárokovat právo hospodařit na parc.č. 778/1 v k.ú. Předslav.
č. 170 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na prodej části parc.č. 578/8 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře cca 30 m2 v majetku Obce
Předslav p. Štěpánu Haškovi, Dětská 64, Praha 10 za 30 Kč/m2. Náklady na prodej včetně geo zaměření hradí kupující.
č. 171 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronajmout parc.č. 1035 v k.ú. Třebíšov p. Václavu Šilhavému, Třebíšov 5 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za částku 200 Kč/rok.
č. 172 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronajmout parc.č. 47 v k.ú. Předslav p. Jiřímu Fránovi, Předslav 86 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 rok za částku 200 Kč/rok a s podmínkou provést opravu a nátěr zábradlí v prvním roce nájmu.
č. 173 – ZO projednalo a s c h v a l u j e postup ve věci majetkového vyrovnání s nájemcem areálu LK Makov: 1) Zajistit připojení
elektrické energie do areálu – zajistí p. Uhlíř. 2) Provést kompletní revize elektrického vedení v celém areálu – zajistí Obec
Předslav. 3) Provést kontrolu funkčnosti promítacích strojů – zajistí Obec Předslav. 4) Provést ocenění stavební investice
(stodola, parket) nezávislým znalcem po dohodě obou stran za účasti komise obce ve složení – P. Šindelář, F. Koza, J. Šůs.
Náklady budou hradit obě strany – každá z 1/2. 5) Vybavení, o které bude mít Obec Předslav zájem, zůstane v areálu LK.
Ostatní bude vyklizeno a odvezeno do 31.3.2009. 6) Na základě uvedených kontrol a znaleckého posudku bude na dubnovém
zasedání ZO Předslav rozhodnuto o výši náhrady za investice a vybavení.
č. 174 – ZO projednalo a s c h v a l u j e v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem.
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Informace obecního úřadu
Oznamujeme všem našim občanům, že v sobotu dne 18. dubna se v obvodu naší obce uskuteční sběr nebezpečných odpadů.
Vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. Se dostaví na jednotlivá místa dle následujícího harmonogramu:
9:00 – 9:25 Předslav u školy; 9:30 – 9:55 Předslav u hasičské zbrojnice; 10:00 – 10:25 Měcholupy u OÚ; 10:30 – 10:55 Makov
u prodejny; 11:00 – 11:25 Petrovičky; 11:30 – 11:55 Třebíšov; 12:00 – 12:25 Němčice.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Ze základní školy
Základní škola Předslav se jako partner zapojila spolu se ZŠ a MŠ Švihov a
ZŠ a MŠ Lužany do projektu Inovace bez
legrace. Projekt vychází z dokumentu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude realizován v následujících třech letech. Je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Maximální
výše finanční podpory na projekt byla
stanovena na částku 3 664 352Kč. Školy
uzavřely smlouvu o partnerství, v níž jsou
dána práva a povinnosti smluvních stran.
ZŠ Předslav bude v rámci projektu
zejména tvořit tzv. inovované produkty.
Každý inovovaný produkt bude obsahovat
6 digitálních učebních materiálů pro
1. stupeň základní školy s přihlédnutím na
specifiku školy málotřídní a bude ověřovat jejich přenositelnost na další málotříd-

ní školy a na základní školu úplnou. Tyto
produkty budou zpracovávány se zaměřením na vzdělávací oblasti podle Školních
vzdělávacích programů a budou využívány v běžné práci škol. Každý inovovaný
produkt bude po stránce obsahové i formální uceleným celkem – bude obsahovat
motivaci, výklad, procvičení, opakování,
úkol kontrolní a zábavný.
Takto zpracované produkty budou volně přístupné na webových stránkách škol.
Při tvorbě bude využíváno zařízení
jako notebooky, dataprojektory, ONfinity
– přenosné interaktivní tabule. Tato zařízení budou postupně v rámci projektu zakoupena. Počátkem měsíce dubna bude
zpřístupněn na webových stránkách školy
odkaz, kde najdete další informace o
průběhu a realizaci projektu.
www.skolapredslav.info
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Z mateřské školy
Na čtvrtek 2.4.2009 od 13,00 do 16,00
hodin je vyhlášen zápis do MŠ. Všem rodičům, jejichž dítě dovrší ve školním roce
2009-2010 tří let nebo je starší, jsme poslali informativní dopis o volných místech
v následujících dvou letech. Pro školní rok
2009/2010 máme omezený počet míst, takže uspokojíme jen některé zájemce. V následujícím školním roce 2010/2011 již budeme mít dostatek volných míst a pak vezmeme všechny děti, jejichž rodiče budou
mít o docházku zájem.
Byli bychom rádi, aby každé dítě z obvodu OÚ Předslav prošlo naší MŠ a vytvořilo si tak dobré předpoklady pro vstup
do 1.ročníku ZŠ.
V každém případě se mohou rodiče
přijít kdykoliv do MŠ informovat.
Kontakt: telefon MŠ – 378 609 332.
A. Vlasáková

Spolky
Rok 2008
v SDH Předslav
Na výroční valné hromadě, 24. ledna,
hodnotil SDH Předslav svoji činnost v uplynulém roce. Ta byla poměrně pestrá a odehrávala se v řadě oblastí.
V rámci soutěží sbor nejprve absolvoval okrskovou soutěž v Měcholupech 24.
5., kde se vzájemně utkala čtyři soutěžní
družstva SDH: Makov, Měcholupy, Němčice a Předslav. Mimo soutěž si zde pak vyzkoušelo síly také nově sestavené družstvo předslavských žen. V této soutěži zvítězilo družstvo SDH Měcholupy o 5 sekund před SDH Předslav a na třetím místě
se umístilo družstvo Makova. Družstvo žen
SDH Předslav se pak 7. června zúčastnilo
vyřazovacího kola okresní soutěže ve Velkých Hydčicích, kde je však bohužel zradila technika, a přestože se ve štafetě umístily na hezkém 8. místě, dosažené výsledky z požárního útoku je v celkovém pořadí odsunul až na 22. místo. Družstvo mužů pak soutěžilo 14. června v Mochtíně ve
vyřazovací soutěži, kam z okrskové soutěže postoupilo společně se sbory z Měcholup a Makova. Poslední soutěží, které se
v loňském roce zúčastnilo jak družstvo mužů, tak i družstvo žen, byla poněkud netradiční soutěž pořádaná 5. července v Makově, v rámci oslav 70. výročí založení
tamního sboru.

Ostré výjezdy k ohni absolvoval sbor
v roce 2008 dva a hned ten první byl svým
způsobem netypický. K vyhlášení poplachu došlo 14. června v 16 hodin, právě
v době, kdy bylo družstvo se svojí technikou na soutěži v Mochtíně a protože šlo o
požár klubovny dobrovolných hasičů v sousedním Kocourově, jednalo se tak o skutečně velmi rychlý zásah. Druhý výjezd se
uskutečnil 7. října ve čtyři hodiny ráno. Po
příjezdu na místo určení, do Měčína, se
však zjistilo, že se jedná o planý poplach.
Další oblastí v činnosti SDH Předslav
je práce s mládeží. Po celý uplynulý rok,
krom období letních prázdnin, se scházel
kolektiv Mladých hasičů pravidelně jednou týdně. Na těchto svých schůzkách se
děti průběžně seznamovaly s hasičskými
znalostmi a dovednostmi, které pak potvrzovaly skládáním zkoušek k získání odbornostních odznaků. Rovněž malovaly obrázky do soutěže PO očima dětí, pracovaly
na úklidu obecního prostranství a pro větší
pestrost jejich činnosti nechyběly ani různé hry a další zábava. Jejich hlavní činností však vždy byly záležitosti hasičské,
zejména pak celoroční příprava na hru
Plamen, ve které už po několik let dosahuje velmi dobrých výsledků. 31. května
se pak tento kolektiv zúčastnil oslav 100.
výročí založení SDH Biřkov, kde Mladí
hasiči předvedli ukázku požárního útoku a
stejnou ukázku předváděli ještě 5. červen-2-

ce na oslavách 70. výročí založení SDH
Makov. Jak už je po řadu let tradičním
zvykem, tak i loni strávili společně první
prázdninový víkend tábořením u místního
koupaliště, kde podstupovali různé soutěže, hráli hry a vypravovali se na výlety do
okolí.
V oblasti kulturní činnosti SDH Předslav je nutno poukázat zejména na úspěšné uspořádání masopustního maškarního
průvodu obcí, který je ve spolupráci s místní
tělocvičnou jednotou Sokol pořádán od
roku 1988 každým sudým rokem. Vydařila se i následná maškarní masopustní zábava konaná v místní sokolovně, stejně
jako dětský maškarní karneval pořádaný,
hned následující den odpoledne. 23. srpna
se pak již podeváté, opět ve spolupráci
s TJ Sokol, podařilo uspořádat zábavné odpoledne pro děti, kterým se tak každoročně snažíme připravit poněkud příjemnější konec prázdnin .
V rámci pracovně prospěšné činnosti
dokončili v dubnu členové sboru dětské
hřiště, které obec nechala vybudovat v sousedství hasičské zbrojnice. Převážná část
výstavby tohoto hřiště, na které se sbor
nemalou měrou a zdarma podílel, však probíhala už v předloňském roce. Celá tato
akce je pak příkladným důkazem nynější
dobré spolupráce SDH Předslav s obecním úřadem. Jak bylo už zmíněno v pasáži
popisující účast na soutěžích, dospěl sbor

k závěru, že technika, kterou používají
soutěžní družstva, svým výkonem dnešní
době nevyhovuje a proto bylo rozhodnuto
zjistit, jaké jsou možnosti pro zvýšení
jejího výkonu. Určité možnosti se našly a
tak budou v tomto roce realizovány úpravy pro navýšení výkonu čerpadla. Ne prá-

vě nejlépe je na tom i zásahové vozidlo
„CAS 25“ a tak byla podána žádost o
přidělení novější techniky, to bude ale
zřejmě záležitost delšího charakteru.
Za veškerou tuto činnost patří poděkování všem, kteří se na ni průběžně podíleli a kteří tak zajišťují, že život míst-

ního sboru stále zdárně pokračuje, ale i
těm, kteří je v této činnosti obětavě podporují.
Ing. Václav Zíka
jednatel

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Následující údaje představují rozpis utkání jarní části současné
sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané:
14. kolo Měcholupy – Chanovice B sobota 28.03. – 15:00
15. kolo Neznašovy – Měcholupy sobota 04.04. – 16:30
16. kolo Měcholupy – Myslív
sobota 11.04. – 16:30
17. kolo Měcholupy – Bolešiny
sobota 18.04. – 17:00
18. kolo Hradešice B – Měcholupy neděle 26.04. – 16:00
19. kolo Měcholupy – Týnec
sobota 02.05. – 17:00

20. kolo Žihobce – Měcholupy
21. kolo Měcholupy – Nalž. Hory
22. kolo Kolinec – Měcholupy
23. kolo Měcholupy – Luby B
24. kolo Velhartice – Měcholupy
25. kolo Měcholupy – Kvasetice
26. kolo Malý Bor – Měcholupy

sobota 09.05. – 17:00
sobota 16.05. – 17:00
sobota 23.05. – 17:00
sobota 30.05. – 17:00
sobota 06.06. – 17:00
sobota 13.06. – 17:00
neděle 21.06. – 16:00
Ing. Václav Blahouš

Historie
Vodovod Měcholupy
Před šedesáti léty 19. dubna 1949 byl
slavnostně uveden do provozu vodovod
v Měcholupech pro uživatele před potokem směrem od Makova. Druhá část obce
se dočkala vody z kohoutků po pěti létech.
S návrhem vystavět samospádný (gravitační) vodovod přišel již v roce 1942 pan
Václav Motlík, který nechal proměřit výškový rozdíl i rozbor vody ze své louky
v Rybníčkách, čímž myšlenka dostala reálný podklad. Se sousedy J.Zíkou, Fr.Rašplem a K.Mastným se dohodl na společném vodovodu pro 4 zemědělské usedlosti.
Po zajištění projektu a vodoprávním
projednání byla stavba 9. února 1944 zahájena výkopem zářezu pro jímání vody.
To se již k původním zájemcům o vodu
postupně přidali další sousedé z uvedené
části obce. Na vodovodu se pracovalo až
do 23. července s přestávkou v červnu na
sklizeň sena. Na stavbě pro 15 usedlostí
pracovalo i 19 spoluobčanů. V.Motlík obstarával materiál i další potřebné služby a
práce řídil. Nivelační proměření a plány
provedl ing.Říha z Klatov. Každý zájemce
složil 100,- K zápisné a bylo dohodnuto, že
náklady bude každý hradit podle velikosti
usedlosti. Rovněž ujednáno ohodnotit práci
penězi a po dokončení buď doplácet nebo
dobírat. V době války byl velký nedostatek
všeho a muselo se za každý materiál i
službu mimo peněz dávat i živobytí. Každý
společník musel proto přispívat i potravinami, aby se potřebné vůbec mohlo sehnat.
Hodnota díla byla pak součtem cen materiálu, služeb a odpracovaných hodin, ceněných u dělníků 6,- K, řemeslníků 7,- K a
předáka 8,- K. Do přerušení v r. 1944 bylo
prostavěno 144 tisíc K. Vystavěno bylo jímací zařízení, potrubí k vodojemu a vybetonován vodojem s kapacitou 27 m3. Výš-

kový rozdíl hladiny vodojemu k návsi před
kovárnou měl docílit 16 m, což bylo pro
budoucí uživatele dostatečné.
Přerušení prací pro žně v roce 1944 se
ale protáhlo na téměř čtyři roky. Bylo nutné zajistit materiál na dokončení vodojemu, hlavně však litinové potrubí pro přívod
vody a její rozvod uživatelům. Také se

hromadně dodán a v dobré kvalitě. Stavba
vodovodu byl úkol značně obtížný pro poměrně málo lidí a bylo potřeba velké houževnatosti ke zdárnému dokončení společného díla. Jedinými mechanizačními prostředky byly krumpáče, lopaty a doprava
koňskými potahy. Práce se neplatila, jen se
každému zapisovala, aby se mohla její hod-

upřesňoval projekt a počítalo se i s variantou zásobování celé obce. Práce byly zahájeny 12. dubna 1948 stavbou vstupní komory vodojemu a přívodního potrubí do obce.
Tato část byla ukončena 11. června. V poválečném pokračování stavby byla práce ceněna u dělníka 13,- Kčs, u řemeslníka a
předáka 16,36 Kčs na hodinu.
Stavba rozvodných řadů byla prováděna od 13. do 30. prosince 1948 a po 24.
lednu s přestávkami pro nedostatek materiálu do 16. dubna 1949, kdy byly veškeré
práce na vodovodu dokončeny. Potřebný
materiál na žádost obce byl dodáván z Plzně. Také materiál na domovní přípojky byl

nota ke konci stavby vyúčtovat. Rovněž tak
to bylo i s materiálem. Ten kdo měl hotové
peníze, vložil je do vyúčtování. Domovní
instalace si musel každý zařídit a platit
sám. Vyúčtování jednotlivým účastníkům
se provedlo podle velikosti jejich usedlostí:
počtu osob, počtu dobytka a výměry zahrádky. Původní výpočet nákladů na vodovod byl v roce 1947 upřesněn a schválen
Zemským národním výborem v Praze na
1,15 milionu Kčs. Celkové náklady na výstavbu v letech 1944 – 49 byly spočítány
na hodnotu 596 427,80 Kčs. Na státních
příspěvcích bylo získáno celkem 95 000
Kčs, bezúročná půjčka ministerstva země-
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dělství činila 80 000 Kčs. Sousedé na vodovodu za 23 týdnů v letech výstavby odpracovali celkem 26 621 hodin.
V roce 1952 byl vodovod převzat Okresní vodohospodářskou správou Klatovy.
Vložený kapitál a práce byly občanům,
kteří vodovod svépomocně budovali vyúčtovány a zaplaceny, ale v cenách platných
v době stavby. Jednalo se vlastně o peníze
inflační, které měnová reforma k 1.6.1953
až na malé výjimky zbavila hodnoty. Údržbu vodovodu dále zajištovala OVHS a občané odebíranou vodu platili paušálem.
V zimních měsících 1954 byl vodovod
rozšířen do druhé části obce za potokem i
prameniště v Rybníčkách směrem k východu. Rovněž byla do přívodu k vodojemu
vestavěna odkyselovací stanice pro úpravu
vody. Veškeré práce prováděli místní občané za mzdu, jen montáž přípojek a vodoměrů prováděl montér OVHS Klatovy.
Potřebný materiál a mzdy hradila OVHS,
ale za každou přípojku účtovala zájemcům
patřičnou částku. Při stavbě vodovodu se
v této části obce provedla i kanalizace.
V roce 1971 byl v Rybníčkách na louce J.Zíky čp. 32 zhotoven vrt, ze kterého
se voda do vodojemu v případě potřeby čerpá a byla také zřízena přípojka elektřiny.
Prostor kolem vrtu o ploše 1 ha byl oplocen ve tvaru čtverce. V listopadu 1972
byly odběratelům vody, kteří vodovod budovali a vodu platili paušálem, namontovány vodoměry. Každý si ale musel uzávěry, montáž zařízení a šachtu, pokud jí
sám neudělal, zaplatit.
Vodovod v Měcholupech téměř nevykazuje poruchy, rovněž vody je dostatek.
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná
část vody pochází ze zářezů a k uživatelům teče samospádem, jsou provozní náklady minimální a vodovod není ohrožen
výpadkem dodávky elektřiny. Problémem
však zůstává nízký tlak vody v horní části
obce a kvalita zhoršená používáním průmyslových hnojiv na spádových pozemcích, zvláště v minulých letech.
J.M.


Kalendáře u nás používané
Staří Čechové počítali nový den již od
západu slunce. V zimě začínal nový den
dříve a v létě později. Zavedením Řehořského kalendáře u nás začínal nový den od
24:00 hodiny a je tomu tak i nadále.
Historie kalendáře:
Juliánský zavedl římský císař Gaius
Julius Caesar v roce 46 před naším letopočtem. Předchůdcem tohoto kalendáře
byl takzvaný Římský kalendář v Evropě
používaný. Juliánský kalendář později převzala křesťanská církev a s ní i všechny
evropské křesťanské země, které vznikly
na území staré Římské říše. Ostatní země

převzaly Juliánský kalendář později. Římská říše zanikla roku 476 našeho letopočtu. V roce 497 byl mnich Dionysius Exiguus pověřen výzkumem, kdy se přesně
narodil Ježíš Kristus, aby bylo možno zahájit křesťanský letopočet. Nová éra byla
zavedena kolem roku 525 a od této doby
se roky v křesťanském kalendáři označovali jako „Léta páně“, nebo „léta po narození Kristově“. Datování „před narozením Kristovým“, nebo jak dnes říkáme
„před naším letopočtem“, bylo zavedeno
později. Pro nás, kteří umíme všichni číst
a psát, je přímo nepochopitelné, jak po
staletích vzdělanosti, rozvoje věd, umění a
kultury mohlo nastat ve středověku období kdy nejen, že neuměl číst a psát ani
král, ale kdy lidé považovali mytí za nesprávné a odsouzeníhodné, kdy neznali
vodovod ani kanalizaci, nemluvě o ústředním vytápění, které se ve starém Římě
používalo zcela běžně. Všechny kulturní
vymoženosti, jako byla znalost písma,
městská architektura, veřejné školy a lázně, stavitelství nebo vodovodní síť, upadly
v zapomenutí.
V juliánském kalendáři bylo v průběhu 400 let sto přestupných roků. K tomu aby
se 21. březen neposouval vzhledem k jarní
rovnodennosti, bylo nutné vypustit ze čtyř
století tři dny, nebo-li místo jednoho sta
přestupných roků zařadit jich jen 97. Tuto
úpravu zavedl papež Gregorius (česky Řehoř) XIII. V roce 1582 vznikl tedy kalendář řehořský, který se používá dodnes.
Čeští stavové zavedli tento kalendář podle
mandátu císaře Rudolfa II. v lednu 1584.
Také nový rok od té doby začíná 1. lednem. Dříve začínal nový rok při jarní rovnodennosti, to je 21. března. V dalších zemích byl nový řehořský kalendář zaváděn
rozdílně. V Německu byl zaveden až v roce 1699 a ve Švédsku dokonce až v roce
1740. Avšak ani tento kalendář není dokonalý, odchyluje se od přesných astronomických měření. Tato odchylka podle výpočtů naroste za 3323 let o jeden den.

Odvody kdysi
Na našem území najímala na vojnu až
do roku 1748 vrchnost. Odvody prováděli
tím způsobem, že panští a vojenští verbíři
a to často i v noci vyhledávali předem vytypované mladíky a v řetězech je potom
dopravili k vojenským plukům. Tíha verbování doléhala především na chudý lid.
Od služby na vojně byla v tehdejší době
osvobozena šlechta a duchovní. Vojenskou službou byli trestáni i rebelanti a
někteří další provinilci. Služba v armádě
byla tehdy velmi krutá a nebezpečná,
protože to byla doba častých válek. Kdo si
to mohl dovolit, raději podplatil vrchnost,
aby na vojnu nemusel. Bylo i mnoho
takových, kteří se raději dobrovolně zmrzačili, aby nemuseli na vojnu. Vojenská
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služba v rakouské monarchii byla do roku
1811 prakticky doživotní. Na sedmnáct roků byla upravena v roce 1811 a v roce
1845 byla zkrácena na osm let. V této
době začaly první řádné odvody. K další
úpravě délky vojenské služby došlo až
v roce 1868, kdy byla stanovena na tři
roky. Mnoho vojáků v tehdejší c. k. armádě službu nepřežilo. Někteří, ze strachu
před nástupem na vojnu, si raději vzali
život. Bylo i dost vojáků, kteří se po službě v armádě vraceli zmrzačeni a byli potom odkázáni na podporu druhých, protože marně hledali nějakou práci.
Po vzniku ČSR byla vojna upravena
na dva roky. V roce 1994 došlo ke zkrácení na jeden rok. A v rocce 2005 byla vojenská základní služba zcela zrušena. Od
této doby existuje jen takzvaná profesionální armáda.

Hlavní měny u nás v minulosti
používané
První mince na českém území razili
v 1. století před naším letopočtem Keltové. Na hradištích kmene Bójů vznikaly
zejména zlaté mince, částečně napodobeniny mincí Alexandra Velikého, částečně
hrubé mince s prostými ornamenty. Zlato
pro výrobu mincí rýžovali Keltové v českých řekách. Kromě zlatých mincí používali rovněž stříbrné mince s motivem
koně. Po odchodu Bójů se po téměř 1000
let užívaly pouze cizí mince – římské,
byzantské, arabské, později francké, anglické a jiné. Z období Velké Moravy je
rovněž archeologicky doloženo používání
předmincovní formy pratidla – takzvaných
hřiven. První české mince vznikly za knížete Boleslava I., někdy okolo roku 950.
Používá se pro ně označení denáry. Kolem roku 1300 byla zavedena grošová
měna takzvaný pražský groš udávaný
v kopách nebo v hřivnách.
Hřivna (latinsky marca) měla už od
nejstarších dob dvojí význam, jednak to
byla jednotka váhy na zlato nebo stříbro
(pražská měla v grošové době hodnotu
253,14 g), dále znamenala hřivna určitý
počet grošů. Dělila se na 8 uncí po dvou
lotech, čili hřivna měla 16 lotů, nebo se
dělila na čtyři čtvrti (zvané fertony nebo
věrdunky) tyto měly pak po čtyřech lotech
a lot se dále dělil na 4 kventlíky. V době
pražských grošů se jako jednotka mincovní rozeznávala hřivna těžká čili moravvská po 64 groších, obvykle se ale
hřivna počítala po 60 groších = kopa (latinsky sexagena). Dále to byla hřivna krátká, která se počítala po 56 groších. Někde
se také používala hřivna pokutná nebo též
zvaná hornická a ta měla 48 grošů. U hřivny na počet se řídilo její rozdělení podle
toho, kolik grošů se do ní počítalo; kopa
jako ustálené číslo se vůbec neměnila, půl
kopy bylo 30 grošů, čtvrt čili ferto 15

grošů. Při těžké hřivně měl ferto 16 grošů
a lot 4 groše. Při královské pak ferto 14 a
lot 3 a ½ groše, při hornické měl ferto 12
a lot 3 groše. Později se používalo grošů
míšeňských, udávaných rovněž v kopách.
Groš míšeňský měl poloviční hodnotu než
pražský. Pobělohorské období přineslo
těsnější propojení měnového systému
Království českého s ostatními zeměmi
habsburského soustátí – zmizely groše a
na jejich místo přišly zlaté rýnské dělené
na krejcary, jejich násobky a díly. Jeden
zlatý rýnský bylo více než 5 zlatých vídeňské měny (která vznikla později) nebo
také zvané rakouského čísla používané
v 19. století. 1 kopa grošů míšeňských se
rovnala 1 zlatému a 10 krejcarům rýnských. První měděné peníze byly dány do
oběhu 26. listopadu 1760 a následujícího

Kultura
Z činnosti kulturní komise
OÚ Předslav
V úterý 17.3.2009 jsme uspořádali
v budově školy v Předslavi cestopisnou

roku byly vydány první papírové peníze,
takzvané kupóny.
V 19. století se zlaté udávaly v takzvané konvenční měně. Byla to měna určovaná ve váhových jednotkách stříbra.
Používalo se obojího označení (například
10 zlatých ve stříbře a nebo konvenční
měny). Pak to byla takzvaná vídeňská měna, nebo také jinak zvaná rakouské číslo.
Používalo se však dalších měn. Objev
nevídaně bohatých stříbrných dolů v pohraniční oblasti Jáchymova umožnil hraběcí rodině Šliků zahájit ražbu tolaru – z tohoto slova je pak dále odvozeno označení
dolar. Také Valdštejn si razil své peníze.
1 zlatý se dělil na 100 krejcarů, krejcar na
10 denárů (denár byl stříbrný peníz).
Roku 1892 byla v Rakousko-uhersku
zavedena korunová měna. Po vzniku Čes-

koslovenské republiky byla zavedena koruna československá. V roce 1993 koruna
česká. Pod stejným názvem se ovšem vystřídalo několik měn. Rozsahem nejzávažnějším byla měnová reforma v roce 1953.
Pro představu jaká byla reálná hodnota peněz například ve 2. polovině 15. století (za vlády Jiřího z Poděbrad): Zedník,
tesař či pokrývač vydělávali asi 2 groše
denně, mistři 4 a více grošů. Bakalář (ředitel středně velké školy) si vydělal 8 kop
ročně. Zhruba 1 groš stála ovce. Krátký
kožíšek byl k sehnání za 3 kopy (tj. 180
grošů) a podobně. V těchto dobách chtělli muž udělat ženě radost, koupil jí od
kupce dovezený „šmejd“. Jednalo se o kovovou bižuterii špatné kvality a životnosti…
J.Š.

přednášku pana PhDr Jana Duchka z Klatov. Téma Národní parky jihozápadu USA
zaujalo všechny přítomné bez rozdílu věku. Sešlo se téměř 70 posluchačů. Třetinu
tvořily děti ze školy z Předslavi a z Měcholup, což nás obzvlášť potěšilo. Všichni

ocenili poutavý komentář, který provázel
rozsáhlou obrazovou prezentaci.
Pozvánky na nejbližší chystané akce
najdete v poslední části tohoto zpravodaje.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Počátkem ledna proběhla v obvodu obce, konkrétně v Němčicích a Třebíšově, Tříkrálová sbírka. Na pomoc sociálně potřebným skupinám lidí, kam je výtěžek této sbírky směrován, zde bylo vybráno 4 388,- Kč a dalších 130,- Kč bylo odevzdáno do
kasičky umístěné na obecním úřadu.
Začátek roku tradičně probíhá krom jiného i ve znamení zábav a veselí a nejinak tomu bylo i v obvodu naší obce. 10. ledna
byl uspořádán Sokolský ples v Předslavi, 15. února Dětský karneval v Makově, 21. února maškarní ples v Předslavi a následující
den odpoledne dětský karneval tamtéž, 24. února proběhl tradiční maškarní „Bakus“ v Němčicích, kde pak byl ještě 28. února
uspořádán dětský karneval. Zatím poslední zábavou byl Zahrádkářský ples v Makově.
Úvod roku je ale nejen časem veselí, ale také obdobím, kdy většina spolků a zájmových organizací hodnotí svoji činnost
z předchozího roku. 3. ledna proběhla výroční valná hromada v SDH Petrovičky, 10. ledna v SDH Měcholupy, 17. ledna v SDH
Makov, 24. ledna v SDH Předslav, 31. ledna v SDH Němčice a 7. února se konalo výroční jednání výboru hasičského okrsku
Předslav. 7. února se uskutečnila rovněž výroční členská schůze ZO Českého svazu včelařů v Němčicích, 7. března se v Makově
konala výroční členská schůze ZO Českého zahrádkářského svazu v Předslavi, 13. března pak výroční valná hromada TJ Sokol
Předslav, 15. března měla svoji výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů v Předslavi a 28. března se
konala výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty Měcholupy.
V samém závěru loňského roku byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce podlahy v sále a přísálí sokolovny v Předslavi, avšak
předslavští Sokolové ještě neskládají ruce v klín, nýbrž pokračují v dalším zvelebování jejího interiéru. Po osazení nových oken
budou nyní následovat obklady stěn.

Pozvánky:

Vážení přátelé,

Makovská hospůdka zve na divadelní pohádku

Srdečně jste zváni do kostela
p. Marie v Němčicích.

"O hubaté Káče"
v podání ochotnického spolku ze Kbela.

Květná neděle – svěcení ratolestí

V sobotu 11.4.2009
od 17:00 hod.

5. 4. 2009 od 16.00 hod
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Kulturní komise OÚ Předslav zve všechny zájemce
v sobotu 4.4.2009 ve 14 hodin do hostince v Makově,
kde se uskuteční tvůrčí dílna

„Velikonoční inspirace aneb
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.“
Budou předvedeny různé techniky zdobení vajíček, každý si může vyzkoušet!
Pro jednotlivé techniky budete potřebovat:

Zdobení bavlnkami - kružítko nebo špendlík, bavlnky perlovky, lepidlo na papír se zeleným uzávěrem (možno
koupit na poště za 4,- Kč), nůžky

Zdobení drátkováním - kleštičky kombinačky, (měděný drátek č. 4,3 bude k dispozici na místě
„Krajkování“ - bílá voskovka, (bruska a kahánek budou k dispozici )
Zdobení barevnou moukou - lepidlo Herkules, špejle, sklenici, potravinářské barvy, (mističky, štětce, hrubá
mouka budou k dispozici)

Zdobení skládanou stuhou

-

polystyrenové vajíčko 6 nebo 10 cm, špendlíky, taftová stuha široká 25 nebo
30 mm – 2 barvy, úzká stužka na dozdobení a zavěšení

Batikování krepovým papírem - různé barvy krepového papíru, nastříhané na kousky 3x3 cm, špejle, sklenici
(kousky igelitu a rozprašovač s vodou budou k dispozici na místě)

Bonus! Jarní motýlci z drátku a korálků - kleštičky (měděný drátek č.4 a3 a různobarevné korálky budou na
místě)

Nezapomeňte! Vyfouknutá, čistá a suchá vajíčka!

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

sobotní odpoledne s aerobikem
pod vedením cvičitelky 1. třídy aerobiku a rytmické gymnastiky, Lenky Hajšmanové z Přeštic

Kdy? v sobotu 25.4.2009 14:00 – 16:30 hodin
Kde? v Sokolovně v Předslavi
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 gumičkami a overbally

PŘESTÁVKA (15:15 – 15:30 h)
2. část

„Pomalé“ cvičení (15:30 – 16:15 h)

- cvičení s prvky pilates, power jógy a chi-toningu

Strečink (16:15 – 16:30 h)

Vstupné: 30,- Kč (jedna část 20,- Kč)
S sebou: podložka, pití, malé občerstvení

(ovoce, müsli), popřípadě náhradní oblečení na cvičení a

hlavně dobrou náladu!

Kulturní komise při OÚ v Předslavi připravuje na květen vítání občánků. Rodičům budou včas doručeny pozvánky.
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 2009
Náklad 350 ks
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