Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 11.

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

roč. 2009

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o činnosti OÚ Předslav.
V letních měsících byl dokončen propoj plynofikace Petrovičky – Třebíšov a bylo vydáno stavební povolení pro plynofikaci
Němčic. Pokračovaly práce na stavbě vodovodu Předslav – Měcholupy. Opravily se místní komunikace v Předslavi, Petrovičkách,
Měcholupech a Třebíšově, stále pokračují opravy kaple v Měcholupech, rovněž na kostele v Předslavi a hřbitovní kapli v Němčicích.
Byl schválen územní plán obce. Byla podána žádost na OPŽP na zateplení budovy a výměnu oken ZŠMŠ Předslav a žádost na
modernizaci areálu LK Makov.
V letních měsících dále probíhala údržba a sekání veřejných prostranství, hřbitovů, drobné opravy místních komunikací,
veřejného rozhlasu, vodovodů, kanalizací atp.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
16. zasedání ZO Předslav konané dne 17.9.2009 v Předslavi :
Usnesení:
č. 197 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 15. zasedání ZO Předslav.
č. 198 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření za 1. pol 2009
č. 199 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 4/2009.
č. 200 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke zřizovací listině PO ZŠMŠ
č. 201 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Smlouvu o budoucí smlouvě kupní se ZČP Net, s.r.o. o odkupu stavby „Plynofikace
mikroregionu Měčínsko III. etapa, část Němčice v částce 3 404 000 Kč, ve třech splátkách.
č. 202 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh směny pozemku ochranného pásma vodárny Petrovičky a místní komunikace
v Petrovičkách v majetku paní Michaely Velíškové, bytem Nebílovy 32 za pozemky Obce Předslav v k.ú. Petrovičky
u Předslavi a Třebíšov v totožné výměře.
č. 203 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup pozemku 569 v k.ú. Předslav o výměře 692 m² v částce 15 000 Kč od spoluvlastníků
p. Mgr. Kopcové, p. Mgr. Svobody a p. Nejdlové.
č. 204 – ZO projednalo a v y d á v á Územní plán Obce Předslav.
č. 205 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s Ing. Lexovou na změnu Regulačního plánu Předslav.
č. 206 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s Kinetic KT spol. s.r.o. na vybavení pracoviště Czech Point v částce 83 927 Kč.
č. 207 – ZO projednalo a s c h v a l u j e doplnění pojištění budov v majetku obce o HZ Makov.
č. 208 – ZO projednalo a s c h v a l u j e finanční příspěvek pro SDH Předslav na opravu stříkačky ve výši 10 000 Kč. Částka bude
poukázána na účet sboru do konce října 2009 a její čerpání bude doloženo do 31.12.2010.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Základní škola
ZŠ v Předslavi je nadále organizována
jako dvojtřídní. I.třídu tvoří žáci 1., 2. a 3.
ročníku, II. třídu pak žáci 4. a 5. ročníku.
Pro tento školní rok má škola 31 žáků,
z nichž 24 je zapsáno k docházce do školní družiny. Složení pedagogického sboru
zůstává beze změny.
Školní rok 2009/2010 přinese do života naší školy významnou událost. V roce
2010 nás čekají oslavy150 let školy. Historie školy v Předslavi sahá sice až do roku 1722, ale budova školy, v níž se dnes
učíme, byla vybudována v roce 1860. Tomuto významnému výročí chceme podřídit náplň ročního plánu.
Specifické úkoly máme stanoveny také
pro jednotlivé vyučovací předměty. Chceme zlepšit vztah žáků k literatuře a s tím
spojenou dovednost vyjadřovat vlastní myšlenky, umění aplikovat získané vědomos-

ti a dovednosti pro řešení úloh z praktického života. Snažíme se co nejvíce uplatňovat regionální hledisko. Při přípravě
projektového vyučování k významným
dnům věnujeme pozornost práci skupin,
kdy žáci samostatně vyhledávají a třídí
informace, vyvozují závěry, učí se spolupracovat a nést odpovědnost. V říjnu si
připomeneme například Světový den výživy a Den stromů, v listopadu Světový den
pozdravů, v prosinci Den lidských práv,
v únoru Den mateřského jazyka a v květnu Den muzeí.
Se začátkem školního roku plánujeme
rovněž aktivity, které by žákům zpříjemnily učení a zkrátily očekávání dalších
prázdnin. Nově máme v plánu uspořádat
ve spolupráci s kulturní komisí rozsvícení
vánočního stromu. Účast již přislíbil pěvecký sbor ze ZŠ Měčín.
Oproti původnímu předpokladu pokračujeme ve sběru papíru. Třídíme již jen
noviny a časopisy. Pokud chcete třídit
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s námi, můžete přinášet svázané noviny a
časopisy každé první pondělí v měsíci od
7.00 hodin do 16.00 hodin. Na kartony a
netříděný papír se však soutěž nevztahuje.
Škola nadále pokračuje v naplňování
grantového projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
V měsíci červenci byla v rámci programu
OP VK – INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ podána zadavatelem Základní školou a Mateřskou školou Švihov, okres
Klatovy, příspěvkovou organizací Výzva
k podávání nabídek na vybavení škol technikou v projektu Inovace bez legrace.
Partnerské školy Předslav a Lužany tak
budou moci v tomto školním roce začít
využívat novou techniku.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Mateřská škola
Do jednotřídní MŠ je k docházce přihlášeno 24 dětí ze šesti obcí. 11 dětí je
předškolních a příští rok nastoupí do 1.
ročníku ZŠ. Paní učitelka Babková kvůli
dojíždění změnila místo, odešla do Kla-

tov, na její místo přišla nově paní učitelka
Vladimíra Petrová z Nedanic.
Všechny činnosti vycházejí ze Školního vzdělávacího programu s názvem Krok
za krokem celým rokem. Plnění plánovaných záměrů a cílů povede k vytváření
klíčových kompetencí – komunikativních,

k učení, k řešení problémů, kompetencí sociálních a občanských. Budeme pokračovat v rozvíjení úspěšné spolupráce s rodiči. Dle možností oživíme pobyt dětí v MŠ
dalšími činnostmi – například návštěvami
divadel, výstav, výlety, výukou plavání.

také potřeba probourat průduchy v obvodovém zdivu, aby pod novou podlahou
mohl cirkulovat vzduch a bránit tak novému rozšíření dřevomorky. Byly též zesíleny základy nosných zdí, a přes betonové
patky na sále položeny betonové překlady.
18. 1istopadu došlo k rozmístění zbylých
betonových překladů v přísálí a na sále
byly položeny dřevěné trámy křížem přes
betonové překlady. Následující týden se
totéž provedlo i v přísálí, na sále se začalo
s montáží prkenného roštu a byly zazděny
dveře z „podhradí“ do šatny. 1. prosince
byly zazděny zárubně hlavních vchodových dveří a do dvou, dnes již nepoužívaných, komínů v rozích sálu při obvodové
zdi byly zavedeny instalační trubky (husí
krky) sloužící k odtahu vzduchu proudícího pod podlahou. V dalších dnech zednická firma pana Trojana omítla veškeré okopané zdivo a 15. prosince byly na prkenný
rošt podlahy v sále i v přísálí položeny
OSB desky.
V lednu 2008 byly vyrobeny a namontovány nové dveře z „podhradí“ do sálu,
takže podlaha, zatím jen z OSB desek, mohla provizorně posloužit několika sportovním i kulturním akcím uskutečněným začátkem roku 2008. Než se mohlo začít
s pokládkou parket, musely se nechat nové omítky dostatečně vyschnout.
V průběhu dosavadních prací došli členové Sokola k závěru, že před položením
parket by bylo dobré vyměnit poškozená
okna v sále a sokolovnu vymalovat. To, co
k tomu však chybělo, byly peníze. Vedení
Sokola proto požádalo OÚ v Předslavi o finanční příspěvek a obec poskytla 10 000,Kč na výmalbu sokolovny. Dále byla podána žádost o dotaci z grantu PV ČOS na
výrobu oken do sálu v částce 99 000,- Kč
s tím, že demontáž starých oken a montáž
nových bude provedena svépomocí. Tato
dotace však přiznána nebyla a tak bylo rozhodnuto, vzít si na okna úvěr. Mezi tím se
naskytla možnost požádat o dotaci MAS
při OÚ ve Švihově. Byl proto vypracován
projekt, nazvaný „Rekonstrukce sokolovny“ a podána žádost o příspěvek na výměnu oken, zednické práce na opravu omítek, vybílení obou sálů a jeviště a instalaci
obložení velkého sálu v celkové částce
325 559,- Kč. Ve výši 293 003,- Kč pak
byla tato dotace přiznána. Se zbývajícími
finančními prostředky pomohl opět OÚ
Předslav 10 000,- Kč a pan Luboš Rašpl
20 000,- Kč.
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V březnu 2008 byly zakoupeny parkety a byly složeny v sokolovně, aby se jejich vlhkost přizpůsobila okolí. V září pak
začala firma Václava Tikala s výrobou nových oken do sálu a na jeviště, s jejich výměnou se začalo 4. října a v 10 dnech byla
dokončena. Pak provedla firma pana Trojana, zednické práce po montáži oken a
opravu zdí před výmalbou. Začátkem listopadu započala firma pana Šlechty s malířskými pracemi v sále, přísálí a na jevišti. V polovině listopadu 2008 pak konečně mohli být zahájeny přípravné práce,
týkající se pokládky parket. Celá plocha
byla třeba nejprve přebrousit, což provedl
pan Petr Novák. Po následném očištění od
prachu byly OSB desky napuštěny penetrací a poté mohla být založena základní
řada parket, se kterou opět pomohl Petr
Novák. Po utvrdnutí této základní řady
bylo nadále již pokračováno vlastními silami a koncem listopadu pak byla pokládka zakončena. Následně bylo zapotřebí
parkety ještě zbrousit, což provedla odborná firma, a na závěr byla podlaha napuštěna třemi vrstvami speciálního oleje
s přísadou vosku. Práce na této rozsáhlé
rekonstrukci byly dokončeny v první polovině roku 2009, kdy bylo instalováno dřevěné obložení vnitřních stěn.
Celkem zde bylo vlastními silami členů i nečlenů TJ Sokol Předslav odpracováno na obnově podlahy 916 hodin, z toho v roce 2007 624 hodin a v roce 2008
pak 292 hodin. Při výměně oken a úklidu
pak dalších 143 hodin. Celkově tedy zde
byla vykonána práce v rozsahu úctyhodných 1 059 hodin, a ta byla vysoce hodnocena i komisí kontrolující správnost využití poskytnuté dotace. Poděkování pak
náleží všem obětavým lidem, členům i
nečlenům Sokola, kterým nebyl lhostejný
osud předslavské sokolovny a v nemalé
míře přispěli svou vlastní prací na její
obnovu, a stejně tak i těm, kteří pomohli
věnováním potřebné finanční částky.

A. Vlasáková

Spolky
TJ SOKOL Předslav
Rekonstrukce sokolovny
V pátém čísle zpravodaje byla v rubrice
„Informace z dění v obci“, v rámci sdělení
o konané výroční valné hromadě TJ Sokol
Předslav, zveřejněna stručná poznámka o
probíhající rekonstrukci podlah v sále a
přísálí místní sokolovny. Bylo rovněž přislíbeno, že podrobnější informace o této
rekonstrukci přinese některé z pozdějších
čísel zpravodaje v době, až budou všechny práce hotovy. V dnešním čísle dostojíme danému slovu a uvedeme zde rozsah
a postup prací, které tato rozsáhlá rekonstrukce obnášela.
Práce byly započaty 2. září 2007 a jen
do konce roku se uskutečnilo dvacet čtyři
brigád. Na první z nich, která se konala 9.
září, přišlo třiadvacet lidí a udělalo se mnoho práce. Strhalo se staré obložení, rozebrala se původní podlaha, byly okopány
staré omítky do výše obložení, vybourány
zárubně dveří u šatny a výčepu. Kdo ví,
co všechno by se tehdy ještě nevybouralo,
kdyby práci nepřerušila hasičská siréna.
Hořelo v přímém sousedství sokolovny, a
tak se účastníci brigády pouze přesunuli o
pár metrů dál a v duchu hasičského hesla:
„Bližnímu ku pomoci“, pomáhali uhasit
krov obytného domku pod sokolovnou.
Následně došlo k vybourání hlavních
vchodových dveří a rozšíření vchodového
otvoru tak, aby jím mohlo projet UNC
z otínské drůbežárny, které udělalo vrchní
skrývku násypu pod starou podlahou. Ukázalo se ale, že tímto strojem všechny zemní práce dělat nepůjdou. Pod povrchem se
totiž skrývaly různé základy a suť z bývalého lihovaru, který stál na místě dnešní
sokolovny. Na pomoc přispěchal pan Josef Voráček se svým minibagrem, který
po několikrát tuto suť vybíral, a které se
před sokolovnou začala vršit velká hromada. 24. října zapracovala technika naposledy a pak už se jen ručně dočišťovaly a
vyvážely poslední zbytky sutě. Dostali
jsme se zhruba 70 cm pod úroveň bývalé
podlahy. Po té následovalo vyměření jednotlivých bodů pro základové patky. 31.
října proběhl kontrolní den za účasti pana
ing. Černého, který nad celou akcí zajišťoval stavební dozor, a který nyní dosavadní
postup prací schválil. 3. listopadu se tak
mohlo začít s betonováním nosných patek
v sále a za týden pak i v přísálí. Zde bylo

Petanque
19. září 2009 se na sokolském stadionu v Klatovech konal turnaj v petanque
(čti petank), pořádaný sokolskou jednotou
Klatovy. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem devět tříčlenných družstev a to z pořádající jednoty, z Domažlic, Bezděkova,
Janovic nad Úhlavou a se dvěma družstvy
také Sokol Předslav. Přesto, že to pro většinu předslavských byla v tomto sporto-

vním odvětví premiéra, obě jejich družstva vyhrála své základní skupiny a dostala se tak do finálové trojice, ve které
tyto dva předslavské týmy doplnilo družstvo z Bezděkova. Po sehrání finálových
her každý s každým si celkové první místo
vybojovalo družstvo Sokola Předslav 1,
na druhém místě skončilo družstvo Sokola
Bezděkov a třetí příčku pak obsadilo
družstvo Sokola Předslav 2. Všem zúčastněným hráčům se turnaj v této netradiční
hře velice zamlouval a těší se na další, již
třetí ročník soutěže.
A co že to ten petanque vlastně je? Petanque je společenská hra, která má svůj
původ ve francouzském středomoří, při

níž se dvě 1-3 členná soupeřící družstva
snaží umístit hrací ocelové koule co nejblíže k cíli tvořenému dřevěnou kuličkou,
tzv. prasátkem. Princip hry je tedy velmi
jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky už tak jednoduché není. Výraznou předností tohoto sportu je, že ho
může hrát prakticky každý (ženy s muži,
starci s dětmi, dokonce i tělesně postižení)
a to prakticky kdekoliv (terén hřiště je
libovolný). Počátky této hry sahají až do
starověku a svou podobu získala už ve
starém Římě. Přestože si postupem času
petanque našel cestu do různých koutů
světa, nejpopulárnějším zůstává stále ve
Francii. Patří k tamějšímu stylu života

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Muži z TJ Měcholupy zahájili podzimní část nové sezony
okresní soutěže III. Třídy v kopané 15.8.2009 předehrávkou 13.
kola.
Rozpis utkání této části sezony představuje následující tabulka:
kolo
termín
domácí
hosté
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15. 8.
22. 8.
29. 8.
6. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.
3.10.
11.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.

17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:30
16:30
16:00
14:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Měcholupy
Kolinec
Měcholupy
Malý Bor
Bolešiny
Měcholupy
Týnec
Měcholupy
Nalžovské Hory
Měcholupy
Velhartice
Měcholupy
Kvasetice

stejně jako jejich vynikající víno a proslulé sýry. Můžete se s ním setkat ve
všech městech a vesničkách, a to převážně
na jih od Lyonu. V Čechách se sportovní
petanque, v němž se v současné době
pořádá i mistrovství světa, hraje od roku
1994 a jednotlivé hráčské kluby zastřešuje
„Česká asociace pétanque klubů“ (zkratka
ČAPEK). Ačkoliv se petanque u nás patrně nestane sportem masovým, je to rozhodně velmi zajímavá hra, která si i tady
už našla své stálé příznivce.
Zdeněk Zíka
jednatel TJ SOKOL Předslav

Měcholupy) = 1 : 2; 2. kolo (Měcholupy : Neznašovy) = 0 : 1;
3. kolo (Malý Bor : Měcholupy) = 0 : 2; 4. kolo (Bolešiny : Měcholupy) = 1 : 3; 5. kolo (Měcholupy : Velký Bor) = 0 : 0; 6. kolo
(Týnec : Měcholupy) = 2 : 3.

Hradešice "B"
Měcholupy
Neznašovy
Měcholupy
Měcholupy
Velký Bor
Měcholupy
Běšiny
Měcholupy
Luby "B"
Měcholupy
Horažďovice "B"
Měcholupy

Výsledky utkání z již odehraných kol jsou následující:
13. kolo (Měcholupy : Hradešice "B") = 5 : 1; 1. kolo (Kolinec :

Průběžná výsledková tabulka zatím vypadá následovně:
Rk.

Tým

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

Luby "B"
Velký Bor
Měcholupy
Týnec
Neznašovy
Běšiny
Nalžovské Hory
Horažďovice "B"
Bolešiny
Kvasetice
Velhartice
Hradešice "B"
Kolinec
Malý Bor

Záp

+

0

-

Skóre

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0

0
0
5
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6

39 : 5
19 : 6
15 : 6
23 : 15
8: 6
17 : 13
19 : 19
15 : 20
9 : 15
14 : 23
11 : 25
14 : 24
6 : 23
6 : 15

Body (Prav)

21
17
16
13
13
10
10
10
9
6
6
4
4
3

( 9)
( 8)
( 7)
( -2)
( 1)
( -2)
( 1)
( -2)
( 0)
( 0)
( -6)
( -8)
( -5)
( -6)

Ing. Václav Blahouš

Historie
MĚCHOLUPY – po stopách
času (1)
První zmínky o Měcholupech jsou
kusé. Pravděpodobnost jejich vzniku je
mnohem starší, nejsou však z těch dob písemné doklady. Poprvé se Měcholupy připomínají r. 1239 (před 770 léty) při objíždění hranic kláštera v Kladrubech, kdy
je držel Amcha z Měcholup. Tvrz, jeho
vladycké sídlo, byla vystavěna v bažinatém terénu a nesnadno přístupná. Obklopená hlubokým vodním příkopem, zásobovaným vodou z velkého rybníka na jižní
straně, měla přístup přes padací most od
východu. Stála v místech současné rohové
budovy bývalého statku po pravé straně
silnice k Petrovičkám.
Berní rejstřík Plzeňského kraje z r.
1379 jmenuje jako držitele Měcholup Arnošta a jeho bratry, jejichž jména ale
neuvádí. Jeho nástupce Petr věnoval Měcholupy r. 1392 své manželce Ofce. Zprávy o tomto vladykovi končí r. 1408. Za
husitských válek seděl na Měcholupech

Konrád z Měcholupy, který se uvádí kolem roku 1427. V roce 1458 za panování
Jiřího z Poděbrad žil tu Arnošt z Měcholup, kterému byla poplatná i obec Těšnice.
Tento Arnošt zemřel před r. 1464 nezanechav dědiců. O statek byl pak veden
spor u dvorského soudu (odúmrtní řešení
statků spadlých na krále) a obdržel je
Sobín z Jindřichovic a po jeho smrti r.
1464 Přibík z Jindřichovic. Za držení vsi
Přibíkem bylo kolem r. 1480 započato
s výstavbou nové tvrze, která se s pozdějšími úpravami zachovala dodnes (čp.1 –
„Kastel“).
V roce 1518 seděl tu Apolen ze Žihobec, v jehož majetku byly i vsi Petrovičky,
Makov a Domažličky. Po něm r. 1523
uvázal se v držení Měcholup Bernard Barchanec z Baršov s manželkou svou Barborou z Nedvídkova. Tento majitel se účastnil i politického dění a později, to již
Měcholupy nevlastnil, vynikl v odporu českých stavů proti císaři Ferdinandu I.
V březnu 1547 byl zvolen do Rady ku pomoci Pražanům a za účast v protihab-3-

sburském povstání byl v Praze 23.srpna
1547 odsouzen a popraven.
Roku 1536 koupil tvrz, dvůr a ves Měcholupy s dílem Petroviček Volf Sedlecký
z Újezdce (u Přeštic). V závěti, kterou tento vladyka v r. 1537 učinil, odkázal Měcholupy a přikoupený Mochtín synům
Adamovi a Kryštofovi a matce jejich
Markétě z Purku. Dědicové dlouho užívali
dědictví společně. Rozdělili se až r. 1556
tak, že Adam dostal Mochtín a Kryštof
Měcholupy. Kryštofovi synové Sezima,
Volf a Vilém se o dědictví otcovské rozdělili tím způsobem, že Sezima a Volf dostali každý polovici tvrze, dvora a vsi
Měcholup, Sezima kromě toho ves Domažličky, díl Třebíšova a člověka poddaného v Petrovičkách. Volf zbytek Petroviček a Třebíšova a Vilém statek Makov.
Za těchto držitelů byla nová vodní tvrz ve
druhé polovině 16. století přestavěna na
malý renesanční zámek a byl založen
v místech staré tvrze pivovar, který byl
v provozu až do r.1887. Sezima r. 1589
prodal svůj díl obci královského města

Klatov, která jej držela přes padesát let.
Volf r. 1591 věnoval nejprve část, později
celý svůj statek své manželce Dorotě ze
Šauraitu. Tato však ve své smrti jej předešla a statek, poněvadž přímých dědiců
nebylo, zdědil Volfův bratr Vilém. Ten jej
r. 1625 prodal Apoleně Čejkové z Chudenic ze šlechtického rodu Čejků z Olbramovic, kteří drželi již od r. 1501 Němčice.
Rok 1629 připomíná jako pána na Měcholupech a Němčicích Jana Adama Čejku z Olbramovic, Jeho Milosti Císařské,
radu, soudce zemského a místodržitele
Království Českého. Jan byl stejně jako
jeho otec dobrým hospodářem. Své jmění
rozšiřoval a snažil se svému králi (Ferdinandu II.) všemožně prospívat. Byl také,
jako jeho předkové, náboženství katolického a ve víře značně horlivý. Jeho choť
Apolena z Chudenic dala v r. 1610 postavit v Němčicích hřbitovní kapli a později
kapli sv Apoleny na statku v Měcholupech,
ke kterému r. 1640, to již byla vdovou, přikoupila od Klatovské obce i jeho druhou
část. Jan Adam Čejka r. 1636 zemřel bezdětný a Němčice odkázal synovcům, kteří
se ale majetku pro přílišné dluhy neujali.
Roku 1647 přešel statek Měcholupy
prodejem z rodu Čejků z Olbramovic na
Alžbětu Zuzanu z Račína, později provdanou Pechiovou. Od té jej koupil pro svoji
manželku Ludmilu Kateřinu Kocovou
z Račína v roce 1659 Jan Markvart Koc
z Dobrše. Jím vedený urbář (úřední kniha
obsahující soupisy poddanských peněžitých a naturálních dávek a robotních povinností) zaznamenává v r. 1659 v Měcholupech jako poddanské dva dvory(čp.16 a
17) a devět chalup, kovárnu, krčmu a ovčárnu včetně osob v nich žijících. V majetku zemanského rodu Koců zůstaly statky Měcholupy, Makov a Újezdec až do
r1692, kdy je Adam Humprecht Fortunát
Koc z Dobrše odevzdal císařskému komořímu Františku Mikuláši, hraběti z Morzina, výměnou za statek Čachrov. Od tohoto
šlechtice koupil r. 1696 jmenované statky
Ferdinand Ludvík Libštejnský z Kolovrat,

Maltézský kříž na erbu v kapli

velkopřevor rytířského řádu Johanitů a
spojil s nimi i statek Pečetín téhož roku
koupený. Johanité jsou nejstarším rytířským řádem římskokatolické církve. Vyvinul se z bratrstva italských kupců, kteří
v létech 1030 – 40 založili v Jeruzalémě
při kostele sv. Jana Křtitele špitál pro
ošetřování poutníků k Božímu Hrobu.
Toto bratrstvo schválené r. 1119 papežem
se účastnilo křížových výprav. Své sídlo
po pádu Jeruzaléma přemístili na Kypr,
pak na Rhodos (rytíři rhodští) a po vytlačení Turky se r.1530 usídlili na Maltě
(rytíři maltézští). Po obsazení ostrova
Angličany bylo sídlo r.1834 přeneseno do
Říma. Do českých zemí se řád dostal
r.1153. V čele je velmistr podřízený papeži a řád je územně členěn na velkopřevorství (v čele velkopřevor) a převorství
(komendy – nejnižší správní, sídelní a
hospodářské jednotky). Znakem řádu je
červený osmihrotý kříž s hvězdicovitě zakončenými rameny.
J.M.


Řád maltézských rytířů - (2)

45. mistrem byl Antonín hrabě z Königsegu a Rothenfelsu, 1734 – 1744. Před
nastoupením do úřadu mistra spravoval
měcholupskou komendu, kde roku 1726
přestavěl kapli, která byla znovu vysvěcena sv. Apoléně. Na dřevěných deskách
visících na stěnách, byly malovány erby
s tituly a jmény velkopřevorů řádových od
doby přestavby až po parcelaci (1924).
V roce 1967 byla kaple vykradena. Nyní
je v majetku obce, která provádí postupné
opravy. Původní kapli sv. Apolény vystavěla Apoléna Čejková, rozená Černínová
z Chudenic po roce 1625. Byla spolumajitelkou sousedních Němčic, kde v roce
1610 vystavěla hřbitovní kapli. Tato kaple
je rovněž obcí opravována. Apoléna se
dostala do držení Měcholupy následovně:
24.3.1589 koupila obec klatovská od
Sezimi Sedleckého z Újezdce a na Měcholupech díl jeho (polovinu) po nebožtíkovi jeho otci Kryštofovi Sedleckém,
polovinu tvrze Měcholupy, polovinu dvora poplužního s poplužím, polovinu pivovaru, sladovny, hvozdu, pánve, várky piva
atd. Ve vsi Měcholupech pak dvory kmetcí s platy, krčmou, polovinu mlýna, ves
Domažličky s dvory kmetcími a s platy,
s krčmou dědičnou a člověkem na ní dědičným, ale s polovičním šenkem na ní,
půl vsi Třebíšova s dvory kmetcími a
-4-

s platy, půl vsi Petroviček s člověkem Janem Janouškem a dvůr kmetcí s platem za
6 300 kop grošů míšeňských (DZ 338,
16675). Bratr Sezimovo Volf dále seděl
na druhé polovině statku v Měcholupech,
polovině Petroviček a polovině Třebíšova.
Sezima pak žil v Katovicích u Sušice na
tvrzi kterou koupil. Vilém (třetí z bratrů)
žil v Makově, kde jeho syn Sezema přestavěl po roce 1630 tvrz na malý jednopatrový renesanční zámeček, který
v květnu roku 1659 vyhořel (MN – M172,
NHS ¾). Zámeček stál na místě současného č.p. 5. Na východní a jižní straně byl
zámeček chráněn vodním příkopem napájeným vodou z hořejšího (Dražského) rybníka nade vsí. Na západní a severní straně
byl dvůr v němž zámeček stál obehnán vysokou kamennou zdí. Oba rybníky „Dražský“ i spodní zvaný pod „Kravárnou“ byly
po povodni r. 1768 (Jánská voda) vrchností zlikvidovány. Pro svou účast na Stavovském povstání bylo po „Bílé hoře“
roku 1623 Klatovům zkonfiskováno i dědictví, které obec Klatovská koupila od
Sezimi Sedleckého. To se dostalo do držení Apolény Čejkové. V roce 1624 zemřel Volf Sedlecký z Újezdce a na Měcholupech. Dědictví jeho připadlo bratru
Vilémovi z Makova. Ten však již roku
1625 prodal Měcholupy Apoleně Čejkové
a ponechal si polovinu Petroviček a polovinu Třebíšova. Apoléna se tak stala v roce 1625 majitelkou celých Měcholupy.
Vilém Sedlecký po předání Makova synovi žil s manželkou Salomenou z Janovic
v Klatovech, kde zakoupili dům v Hradební ulici (od hudební školy směrem
k Plánické ulici). Další syn Adam i dcera
Afra žili také v Klatovech.
29. ledna 1647 prodala Apoléna Čejková tvrz Měcholupy s dvorem poplužním,
se všemi pokoji, maštalemi, s dědinami ornými i neornými, s osením, chmelnicemi,
pivovarem, ovčínem, průhony, pastvinami, potoky, rybníky, krčmou výsadní, ½
vsi Petroviček s krčmou výsadní, s dvory
kmetcími a platy na nich, ½ vsi Třebíšova
s dvory kmetcími a platy, ves Domažličky
s dvory kmetcími s platy a vším dědictvím
Elišce Zuzaně z Račína, později provdané
Pechové za 19 500 kop grošů míšeňských
(DZV – 314, Q7 – 9), od níž převzala
panství roku 1659 Lidmila Kateřina
Kocová z Račína. Po matce tento majetek
zdědil syn, svobodný pán Adam Humprecht Fortuna Koc, který roku 1679
koupil Makov a připojil jej k Měcholupům. Roku 1692 vyměnil Měcholupy za
statek Čachrovský Františku Mikulášovi
hraběti z Morzína.
Velmi zajímavým dokumentem z pobělohorské doby jsou také „Paměti“ Jana
Jiřího Haranta, kde je zachyceno hojně
vzácných zpráv o přítomnosti Švédských
vojsk v třicetileté válce v našem kraji. A
tak doufám, že mi čtenáři prominete, když

Vám představím několik zápisů z těchto
pamětí.
Jan Jiří Harant pán na Hošticích a Habarticích, byl pro své účastenství v odboji
stavovském odsouzen v roce 1623 ke ztrátě polovice svého jmění (zkonfiskovány
Hoštice, které připadli Adamovi a Vilémovi Nebílovským). Opustiv pro svou
víru vlast, Jan Jiří Harant žil se svou rodinou v německém Hofu (nedaleko Ašského výběžku) kde na základě tisknutých
novin, zpráv soukromých i svých vlastních zkušeností psal své „Paměti“. Tyto
„Paměti“ vycházely také v klatovském listě „Šumavan“ v osmdesátých letech 19.
století. Také Alena Vrbová píše zajímavě
o rodu Harantů (majitelích Žinkovského
panství) v prvním díle své historické trilogie „Když kohout dozpíval“, kde tento
rod představuje na pozadí hlavního příběhu o rodu Mukanů – Mukenšnáblů,
odehrávajícím se na Žinkovsku. Druhým
dílem je „Pod kardinálskou pečetí“ a třetím „Rašení“. Jan Jiří Harant byl synovcem Kryštofa Haranta patřícího mezi 27
českých pánů popravených 21.6.1621 soudem krvavým na Staroměstském náměstí
v Praze.
A nyní k slibovaným zápisům:
- V roce 1639 Švédové zcela vyplenili
Bezděkov a Miletice. Nenadálým odchodem byl náš kraj ušetřen od drancování a vraždění obyvatel, ale ne
nadlouho.
- Začátkem února 1641 přitáhli Švédové
od Domažlic do Klatov se silným oddílem vedeným Paulem v němž bylo
přes tisíc koní, mnoho vozů a ostatní
válečné techniky. Ve městě si Švédové
počínali zběsile, bijíc, sekajíc a krutě
zacházejíc s lidem mnoho lidí ubili a
přes 150 jich zranili. Vydrancovali a
zpustošili celé město a od kostela, školy, fary a jiných úřadů násilím vymohli
150 000 kop grošů míšeňských. Odtud
odtáhli Švédové k Sušici a dále na
Písek.
- 6.2.1641 byl by Jan Všemír Sedlecký
z Újezdce ubit Švédy v Klatovech, nebýt jeho příbuzné Kateřiny Mabky
Sedlecké, rozené z Kokořova a na Makově, která Švédy na kolenou prosíc
mu život zachránila. Paní Kateřina
Mabka dala ho z Klatov odvézt do
Plzně, kde ho smrti dochovala. Zde
velice nemocen, při zdravém rozumu
dne 11.2.1641 před svědky, Jindřichem Lapáčkem ze Rzavého, hejtmanem a komisařem vojenským v kraji
Plzeňském, Sezimou Sedleckým z Újezdce a na Makově a Tomášem Bernardem Krumlovským z Herštejna,
učinil závěť, kde své dědictví odkázal
své zachránkyni Kateřině Mabce Sedlecké z Kokořova a na Makově a své
sestře Alžbětě Sedlecké z Újezdce,

které měly společným nákladem tělo
jeho čestně pohřbíti. Ve své závěti
jmenuje ještě svou sestru Ludmilu,
které neodkázal ničeho, neboť jí díl po
rodičích zcela vyplatil a navíc ze svého dal 91 dukátů a ještě mnoho tolarů
(DZV – 147, J18 – 19).
- V únoru 1645 Švédové pod vedením
generála Torstensona táhli od Dobřan
a Přeštic opět ke Klatovům. Před
Švihovem Švédové drželi pobožnost.
Torstenson byl by se zajisté nezdržel a
ušetřil město, ale že z hradu, jenž byl
obsazen 30 dragouny, bylo vystřeleno
a někteří jeho lidé zabiti, dal zapálit
město, dřív ovšem byl vyhnán všechen
dobytek. Shořelo všechno s panským
dvorem a mlýnem u hradu, jen dva
kostely a jedna chalupa zůstaly celé.
Švihov za války třicetileté klesl na
pouhou ves. Od Švihova přes Dolany a
Svrčovec Torstenson dál pokračoval
do Klatov, kam dospěl 24. února.
Tentokráte Švédové neubližovali lidem, ale žádali výkupné 30 000 zlatých. Ale na velkou prosbu měšťanů
snížil ho Torstenson na 10 000 zlatých, splatných do čtyř týdnů. Proto
nebylo drancováno ve městě od Švédů, kteří se spokojili zabavením všech
zásob proviantního chleba, mnoho set
bochníků, vína a piva ve sklepích, co
bylo připraveno pro vojsko císařské.
Druhý den ráno 25. února Torstenson
táhl dál k Horažďovicím. Tolik ukázky
zápisů z „Pamětí“.
Česká válka byla v evropském rámci
tehdejšího dění přirozeně jen epizodou,
začátkem třicetileté války (1618 – 1648).
Jednotlivé války – válka falcká, dánská,
švédská a švédsko-francouzská střídaly
jeviště a roky, bojovníky a diplomaty. Jen
smrt a zkáza těl i duchů se nestřídala a
probírala národy s netečnou setrvačností.
Ze tří milionů lidí před touto válkou zbylo
v Čechách 800 000 obyvatel po jejím
skončení.
Pojďme se ale věnovat nadále Johanitům a našemu regionu. 46. velkopřevorem byl Václav Jáchym Čejka hrabě
z Olbramovic 1744 – 1754, císařský tajný
rada a generál. Před nastoupením v tento
úřad držel komendu v Měcholupech. V roce 1751 vstoupil hrabě Vigilius Thun do
řádu Johanitů s celým svým majetkem.
Část tohoto majetku tvořil velkostatek
v Obytcích s 9 vesnicemi. Tím vznikla na
východním Klatovsku nová komenda. 47.
mistrem byl Emanuel Václav hrabě Kolovrat Krakovský v letech 1754 – 1769, dříve velký bailiv na Maltě, (bailiv spravoval
pevnostní stavby a veřejné budovy řádu).
V této době byla měcholupská komenda
v držení Antonína Jana hraběte z Hamiltonu. 48. velkopřevor v pořadí byl Michael Ferdinand hrabě z Altmanu v roce 1771
– 1789. Byl císařský tajný rada a plukov-5-

ník. Založil novou komendu v Dožicích u
Nepomuku v ceně 50 000 zlatých. V této
době, jmenovitě v roce 1775, bylo na venkově provedeno očíslování chalup, soupis
obyvatel s udáním věku, řemesla, kdo kde
sloužil či zdržoval se. Pro názornost uvádím příklad zápisu ze sčítacího seznamu:
Makov č.p. 16 – Filip Brůha, chalupník
38 let, manželka Kateřina 26 let. Po zemřelém Bartoloměji Brůhovi (otec Filipa)
Jakub 35 let švec, Matouš 28 let kolář, Jan
25 let Krejčí, toho času sloužil v pluku
hraběte Vallisa, dcera Kateřina 30 let
(v době sčítání byla již provdána na Žižkovské panství). V tomto roce byl vydán
také nový patent, podle kterého měla být
robota volnější z důvodu četných rebelií
venkovského lidu. Robota byla stanovena
podle zámožnosti poddaných. Bohatí hospodáři však nadále posílali na robotu čeleď. Bližší poznání o výši roboty, daních
či desátcích máme možnost poznat dle
robotních seznamů (RS VIII – 4,9,15,36)
z roku 1777 na Měcholupském panství.
V těchto seznamech je uvedeno, že domkáři a podruzi nadále robotují podle starého patentu tj. 3 dny v roce o žních.
Kdežto sedláci a chalupníci pracují podle
nového patentu ze srpna roku 1775. A tak
jako při sčítání, použiji 2 příklady z Makova:
Makov č.p. 6 – Josef Tomášek chalupník měl 10 strychů a 3 věrtele polí, luka
na 1 ⅜ vozu sena, zahradu ½ věrtele (korec = strych = 2 877 m2 = 4 věrtele(2),
vůz sena = dvouspřežní fůra). Robotoval
2 dny v týdnu po celý rok ruční roboty.
Platil 8 zl. a 9 kr. Dále musel zasít, sklidit,
usušit a sepříst len či konopí ze 2 strychů
bez srážky na robotě. Za sklizená semena
od 1 věrtele(3) (93 l) dostával po 6 krejcarech.
Makov č.p. 15 – Václav Touš sedlák,
měl 40 strychů polí, luka na 5 ¼ vozu
sena, zahradu 1 ½ věrtele. Robotoval 3
dny v týdnu s párem koní po celý rok,
dále 2x v týdnu ruční roboty a sice od sv.
Jana do sv. Václava, za což dostával 1,5
libry chleba (765 g) týdně. Dále musel
zasít, sklidit, usušit a sepříst len či konopí
ze 4 strychů… Pak platil ročně 30 zl. 1 kr.
a 4,5 denáru daní. Dále odváděl ročně
desátek faráři do Němčic 31 krejcarů a 3
denáry. Do Předslavi faráři odváděl žito
z 1 strychu, ječmen z 1 strychu a oves z 1
strychu.
Z uvedeného je zřejmé, že robota byla
velkým zatížením. Povozy, potahy a veškeré nářadí museli poddaní používat své.
Roku 1785 v Josefovském katastru bylo
provedeno první číslování parcel (zem.
půdy) zaměřeny zahrady a zahrádky. Katastry byly rozděleny do honů s podrobným popisem názvů jednotlivých částí
(pomístná jména). Za vlády císaře Josefa
II. Proběhlo několik reforem, mimo jiné
byly zrušeny tělesné tresty (útrpné právo –

tortura), kam patřily i tak zvané „trestné
lavice“, které bývaly na každém větším
panství, i v Měcholupech. Sloužily k trestání provinilců za odmítnutí roboty, krádeže a jiné delikty, které nenáležely sou-

Kultura
Z činnosti kulturní komise
OÚ Předslav
Kulturní komise při obecním úřadu
v Předslavi chce i v dalším období nabízet
spoluobčanům zajímavé aktivity různého
druhu.
Od počátku září přijíždí každou středu
v 19.00 do tělocvičny předslavské školy
paní Magda Klimo z Měčína a vede zde
hodiny jógy. Po prvním měsíci se zdá, že
o toto cvičení je zájem – každý týden se

dům. Odsouzenec byl za ruce a nohy připoután k lavici a přes obnažená záda byl
mrskán. Počet ran byl odstupňován podle
závažnosti přečinu. Nejčastější asi bylo 25
ran. Soudím tak proto, že se do sou-

časnosti zachoval termín „pětadvacet na
pr…“.
pokračování příště
J.Š.

sejde kolem patnácti žen. Zveme všechny,
kteří mají chuť zkusit jógu – potřebujete
pouze podložku a 20,- Kč.
V úterý 15.září 2009 se konala v předslavské škole přednáška M. Blahoušové
na téma: Co prozradí písmo. Tato akce přilákala 15 spoluobčanů, kteří měli možnost
poodhalit tajemství grafologie, porovnat
písma některých známých osobností a vysledovat některé základní vlastnosti vyplývající z vlastního rukopisu.
Na neděli 25.října 2009 připravujeme
koncert klatovského klarinetového kvar-

teta Junior. Uskuteční se od 16.00 hodin
v kapli sv. Apoleny v Měcholupech.
V pondělí 23.listopadu se bude konat
v 18.00 hodin v předslavské sokolovně
předváděcí akce paní Hany Šebestové, několikanásobné mistryně České republiky
v aranžování květin. Tentokrát bude vytvářet aranžmá s vánoční tématikou.
Na všechny probíhající i připravované
akce srdečně zveme všechny zájemce.
Marie Blahoušová

Různé
Němčické bahnění
Jak to vlastně vše začalo? Jak už to bývá, nejlepší obchody, objevy a akce začínají v hospodě. V lednu letošního roku, řekl
pan Jiří Běloch starší z Němčic, „chlapi, tady se kromě nohejbalu nic neděje, proč neuděláte třeba traktoriádu“. Slovo dalo
slovo a akce byla domluvená. Jenomže uteklo jaro, skoro celé léto a pořád se nic nedělo. Ke konci července opět v hostinci
v Němčicích padl definitivní termín a to 29.8.2009, začátek 9:00. Týden před očekávaným startem prvního vozidla se sešlo
několik členů SDH Němčice a rozdělili si úkoly. V našich hlavách se honily myšlenky: „Přijede vůbec někdo? Nepřijede jich
moc? Máme dost nebo málo občerstvení?“ V den startu bylo vše připraveno, trať vytyčená (délka 2 km), občerstvení zajištěno
a s napětím jsme očekávali příjezd prvního traktoru do depa. Nad naše očekávání v 9 hodin bylo zapsáno u prezentace 23
startujících, jak domácích, tak i přespolních. Při přípravě bahnění jsme počítali pouze s kategorií „tovární výroba“ a
„samovýroba“, ale pro velký zájem jsme nakonec zařadili i kategorii „off road“.
Jak vše dopadlo? Nad naše očekávání, výborně. Překvapila nás, jak účast startujících, tak i velká návštěva diváků. Po
ukončení závodu byli všichni plni dojmů z velmi podařené akce. Možná, že nápad uspořádat bahnění založil v Němčicích
novou tradici.
V průběhu traktoriády probíhala zároveň řada soutěží pro děti, kterých se zde sešlo 37 a všechny nakonec obdržely malé
dárky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH, kteří se podíleli na přípravě a organizaci závodu. Poděkování patří také
OÚ Předslav za finanční příspěvek a Měcholupské zemědělské a.s. za možný průjezd na jejich pozemcích.
Výsledky Němčického bahnění 2009: kategorie „Off Road“ – 1. Bílek Libor, 2. Mašát Miroslav ml., 3. Šesták Václav ml.;
kategorie „Samovýroba“ – 1. Schejbal (Čínov), 2. Suda Jan ml., 3. Šimek, 4. Ploc Josef, 5. Běloch Jiří st.; kategorie
„Tovární výroba“ – 1. Nováček Josef, 2. Šilhavý Ladislav ml., 3. Kohout Josef ml., 4. Zavadil Roman, 5. Šilhavý Luboš.
Luboš Šilhavý

Informace z dění v obci:
Počátkem letních prázdnin strávili Mladí hasiči při SDH Předslav prodloužený víkend formou tradičního stanového tábora
u místního koupaliště, kde podstupovali různé soutěže, hráli hry a vypravovali se na výlety do okolí.
22. srpna se letos již podesáté podařilo SDH a TJ Sokol v Předslavi společně uspořádat zábavné odpoledne pro děti,
kterým tak byl tímto poněkud zpříjemněn přechod do nového školního roku. Přívětivá nálada a radost přítomných dětí dokázaly
z této akce vytvořit příjemné odpoledne i navzdory vrtkavosti počasí.

Pozvánky:
V sobotu 31.10.2009 a v neděli 1.11.2009 bude otevřena hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele v Němčicích. Vždy od 900
do 1600 hod. Budete mít možnost seznámit se s historií i budoucností této téměř 400 leté památky, posoudit dosud
provedené opravy, shlédnout malou výstavku fotografií i dokumentů. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Plánice bude probíhat sbírka na pokračující obnovu kaple.
Zpravodaj OÚ Předslav vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
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