Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 12.

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

roč. 2009

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou již 12. Zpravodaj OÚ Předslav. Na počátku vydávání jsme měli obavy, zda bude dostatek informací do
každého čísla. Opak je pravdou. Vždy mě mile překvapí, kolik se toho v našich obcích děje, jak bohatá je činnost spolků, organizací,
jednotlivých občanů, ZŠMŠ, kulturní komise i celé obce. A to je dobře. Je to důkaz, jak se naše obec i třeba malými krůčky rozvíjí a
někam směřuje.
V rámci zastupitelstva obce se k tomu snažíme přispívat svým dílem odpovědnosti. I v roce 2010 připravujeme buď dokončit či
uskutečnit řadu investičních akcí, o kterých budete informováni v příštím Zpravodaji.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem klidné prožití Vánočních svátků a vše dobré i v roce 2010.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
17. zasedání ZO Předslav konané dne 23.11.2009 v Předslavi :
Usnesení:
č. 209 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr nabýt do vlastnictví pozemek parc.č. 264/5 v k.ú. Němčice u Klatov účastí v obchodní
veřejné soutěži na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR .
18. zasedání ZO Předslav konané dne 10.12.2009 v Makově :
Usnesení:
č. 210 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 16. zasedání ZO Předslav.
č. 211 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 5/2009 a pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtových změn
nastalých do konce roku 2009.
č. 212 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočet obce na rok 2010 takto: Příjmy: 9 892,45 tis. Kč; Financování z vlastních zdrojů:
6 180,42 tis. Kč; Příjmy celkem: 16 072,87 tis. Kč. Výdaje běžné: 5 462,87 tis. Kč; Výdaje kapitálové: 10 610,- tis. Kč;
Výdaje celkem: 16 072,87 tis. Kč a rozpočtový výhled na rok 2010 – 2012.
č. 213 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hlavní inventarizační komisi pro rok 2008 ve složení: předseda – Ing. Václav Blahouš,
členové – Václav Kraus, František Koza.
č. 214 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) ceny poukázek svozu TDO na I. pololetí 2010 pro fyzické osoby – 9% DPH, ve výši: SI
= 780,– Kč; SII = 460,– Kč; 1 x 2 týdny = 560,– Kč; 1 x 4 týdny = 370,– Kč.
b) ceny poukázek svozu TDO na I. pololetí 2010 pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby – 19% DPH, ve výši: SI =
850,– Kč; SII = 500,– Kč; 1 x 2 týdny = 610,– Kč; 1 x 4 týdny = 400,– Kč.
č. 215 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Změnu č. 1 regulačního plánu Obce Předslav
č. 216 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Termín 31.12.2010, jako konečný termín kdy je možné žádat Obec Předslav o vrácení
příspěvku na III. etapu plynofikace část „Petrovičky – Třebíšov“ ve výši 7 000 Kč. Jedná se o přípojky zhotovené v roce 2009
v obci Třebíšov. Vždy je nutné doložit doklad o odběru plynu.
č. 217 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Částku 7 000 Kč jako příspěvek od občanů Němčic na 1 plynovou přípojku „Plynofikace
mikroregionu Měčínsko III. etapa, část Třebíšov – Němčice“
č. 218 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Výsledek výběrového řízení na akci „Plynofikace mikroregionu Měčínsko III. etapa, část
Třebíšov – Němčice“ a sepsání smlouvy s vybranou dodavatelskou firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s., Hamry nad
Sázavou za 6 428 879 Kč včetně DPH.
č. 219 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh směny části parc.č. 570/1 o výměře 421 m² v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav
za parc.č. 573/3 v k.ú. Předslav o výměře 421 m².
č. 220 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na pronájem hostince v Makově č.p. 7 s paní Pavlínou
Vlasákovou, bytem Makov 8, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
č. 221 – ZO projednalo a s c h v a l u j e podmínky pronájmu areálu Na lískách v Makově. Nájemné na každou akci bude 5 000 Kč +
energie. Smlouvy na pronájem areálu budou uzavírány jednotlivě na každou akci. Akcí se v roce 2010 uskuteční max. 7.
č. 222 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pojistnou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. na pojištění majetku obce.
č. 223 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnout finanční příspěvek 6 000 Kč pro Oblastní charitu Klatovy pro rok 2010.
č. 224 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč ZO Českého svazu včelařů na oslavy
výročí založení spolku. Čerpání příspěvku musí být doloženo do 31.12.2010.
č. 225 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 8 – Zásady pro tvorbu a použití prostředků sociálního
fondu obce Předslav.
č. 226 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Vnitřní směrnici č. 14 – Archivace, spisový a skartační řád.
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Vzdělávání

ZŠ a MŠ Předslav
Ze života školy
Každoročně si lámeme hlavu, jak uklidit záplavu spadaného listí. Tentokrát jsme
požádali o pomoc rodiče, naše nejbližší
partnery. Na brigádu přišlo mnohem více
lidí, než jsme v běžný pracovní den mohli
očekávat. Kdybychom měli úklid udělat
s dětmi, neubránili bychom se ztrátě vyučovacích hodin, riskovali bychom úrazy
dětí a žáků, kteří dnes již neumí s nářadím
zacházet. A dopad celé akce? Perfektně
uklizeno, neformální setkání a rozhovory
s rodiči, krásný příklad pro děti, jak se
osobním přispěním mohou podílet na
zájmu celku. Máme výborný pocit z toho,

s jakou ochotou k nám přicházejí rodiče,
kdykoli je požádáme o pomoc. Málokterá
škola se totiž může pochlubit tím, jak
výbornou spolupráci s rodiči má.
Za pár dnů jsou tady Vánoce, před
školou svítí krásný strom. Chtěli bychom
vám popřát, ať splní se vše, co k Vánocům jste si přáli. Užívejte si vánoční náladu, poslouchejte koledy, těšte se s dětmi
z dárků, odpočívejte. Přejeme vám štědré
a pohodové vánoce, úspěšný nový rok.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Předslav

Projekt Inovace bez legrace
Pedagogičtí pracovníci všech tří partnerských škol ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ a MŠ

Lužany a ZŠ a MŠ Předslav pokračují ve
tvorbě nově vytvořených produktů. Po
prvních zkušenostech s technikou a po seznámení s možnostmi nového softwaru přichází na řadu zavádění nových vyučovacích metod do vyučování. Do projektu
je tak zapojována základní cílová skupina,
žáci.
Všichni žáci již mají s komunikačními
technologiemi vlastní zkušenosti, většina
z nich hodnotí práci s technikou kladně.
Jejich motivace k další práci s počítači je
velmi snadná. Žáky těší objevovat nové,
zajímavé, zvláštní.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Jak začalo včelaření
Včelaření prošlo od svého začátku až
po dnešní dobu dlouhým a složitým vývojem. Včela medonosná svými produkty, to
je medem a voskem a hlavně svým tajuplným životem upoutala lidského ducha tak,
že se jejím chovem začal zabývat. Podle
toho jak člověk získával od včel med a
později i vosk, je možné hovořit o čtyřech
způsobech včelaření.
První bylo včelaření sběrné (kořistnické), které vyhledávalo dutiny stromů, a
včelám se vybíraly plásty s medem. Včely
neměly zásoby na přežití zimy a tím hynuly. Tímto způsobem člověk včely ničil a
shledal, že včel ubývá a uvědomil si, jak
jsou pro jeho život užitečné, a začal o včely pečovat. Tím získal více medu, který
měl pro jeho obživu velký význam.
Další období bylo včelaření lesní (brtnické) a lidé pečující o včely se nazývali
brtníci. V počátcích tohoto způsobu včelaření měli brtníci včely v dutinách stromů
vytvořených samotnou přírodou, později
tyto dutiny začali vytvářet sami. Vedlo je
k tomu poznání, že od včel mohou získat
med každý rok. Medové plásty brtník z dutin stromů vylamoval a lisováním z plástů
získal med. Toto včelaření vyžadovalo člověka obratného a odvážného, který šplhal
po kmenech stromů a vyřezával plásty s medem. Při stále vzrůstající spotřebě medu a
později také vosku bylo třeba chov včel
rozšířit. Proto zvyšoval počet dutých stromů lidskou rukou, tím získal větší počet

včelstev. Brtnictví se přenášelo s otce na
syna a bylo rodovou tradicí. Později se
začaly chovat včely i v dutinách padlých
stromů a tyto brtě se nazývaly ležany a
byly mnohem pohodlnější. Lesní včelaření
lze považovat za záležitost ryze slovanskou a plně se rozvinulo v českých zemích. Brtnické včelaření se udržovalo po
dlouhá staletí až do postupného zanikání a
od poloviny 16. století zaniká úplně, neboť začíná těžba dřeva holosečí.
Další včelaření bylo domácí (rolnické) a tímto se od počátku zabývali lidé
usedlí, pro které bylo hlavním zdrojem obživy zemědělství a chov dobytka. Rozvoj
domácího včelaření nastává s poznáním,
že včely nacházejí obživu i mimo les, na
polích a lukách. Pro snazší práci začali
převážet kusy kmenů se včelami nedaleko
svých usedlostí. Tak postupně začaly vznikat včelnice a včelíny, včelařilo se v úlech
špalkových, klepetech a klátech. Na rozdíl
od brtníků se domácí chovatelé včel
nazývali včelníci a později včelaři. Lesní i
domácí včelaření prodělalo různá období
vzestupů i pádů a válečné události vždy
postihly více včelaření rolnické. Od počátku středověku postupuje oboje včelaření
současně, jak to zaznamenal roku 1123
kronikář Kosmas: Toho roku byla bohatá
úroda obilí, ozimu i jaře, medu bylo hojně
v rolnických krajích, velmi málo v lesnatých. Ve 13. století zmínky o rolnickém
včelaření řídnou a ve 14. století téměř zanikají. Po husitských válkách však rolnické včelaření znovu ožívá a začíná chov
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včel v prkenných úlech. Po třicetileté válce, která postihla i včelařství, nebyly snahy o jeho obnovu příliš výrazné. Přesto se
po několika desítkách let včelařství začíná
znovu zvedat, vyhraňuje se doba ochrany
včelstev a zdokonaluje se včelařské nářadí, objevují se různé nože, háky, sekery,
pily a dláta různých velikostí. Včelí dílo
se podřezávalo jako v brtích, ale pouze
polovina díla a druhá sloužila včelám pro
přežití. Včelstvo bylo nuceno své dílo obnovovat, v tomto byly podmínky pro rozvoj nové generace včel. Lisováním se získávalo více medu i jakostního vosku.
V dobách všeobecného úpadku po třicetileté válce zaniká tisíciletí trvající lesní
včelařství, rozpadá se také včelařství domácí a z těchto trosek začíná v 18. století
vznikat včelařství racionální. Důvodem
proč se jako počátek nového období uvádí
až polovina 18. století, jsou včelařské patenty Marie Terezie z roku 1775 a 1776.
Nejstarším právním předpisem chovu včel
ale byla Kunrátova práva z 12. století.
Trestání krádeží včel, medu nebo vosku
bylo velmi přísné a šetření viny se dělo
právem útrpným. Zloději byli trestání useknutím ruky a někdy i smrtí. Včelařská bratrstva vznikala z potřeby ochrany společných zájmů. Kdy a jak se u nás začali
včelaři sdružovat není určitých zpráv, ale
Karel IV již roku 1350 udělil toto právo
norimberským včelařům a z toho se usuzuje, že podobné právo bylo uděleno i
včelařům v Českých zemích. Ve včelařských spolcích se uplatňovala samosprá-

va. O svých záležitostech, potřebách i
sporech rozhodovali jen sami členové medařského sdružení. Koncem 18. a počátkem 19. století se u nás včelařilo v klátech
a košnicích a bylo nedostatek vědomostí a
zkušeností. Včelařství živořilo až do roku
1845, kdy farář Jan Dzierzen přivedl
k platnosti včelí příbytky s dílem rozběrným. V období racionálního včelaření, o
jehož rozvoj u nás se zasloužili dva
významní včelaři Martin Klíma a Josef
Antonín Janiš, došlo k novým podstatným
objevům, které přispěli k pokroku ve
včelařství. Jsou zaváděny prostorné úly,
pohyblivé dílo, loučky, rámky, mezistěny
a medomet. Začalo se kočovat za včelí
pastvou. Odborným dozorem nad včelařením byly pověřeny Vlastenecko-hospodářské společnosti pro Čechy a Moravu a po
zániku převzala tuto péči roku 1891
Zemědělská rada v Čechách. Čeští včelaři
se začali v této době spolčovat a roku
1864 v Chrudimi byl založen 1. včelařský
spolek v Čechách, který vydával časopis
Včela chrudimská. Ke konci 19. a začátkem 20. století nastal silný rozmach v zakládání včelařských spolků. V této době
byl založen i náš včelařský spolek pro
Předslav a okolí, který oslaví začátkem
roku 2010 sto desáté výročí od svého
založení.
Jaroslav Kreuzer
předseda ZO ČSV Předslav

Pěvecký sbor LADA
Zpívejte s námi
Od 1.10.2009 má pěvecký spolek
LADA statut občanského sdružení s příslušnou registrací Ministerstva vnitra ČR.
Nyní tedy nese název: Pěvecký a hudební
sbor LADA.
Soubor má v současné době 16 členů,
kteří se jednou týdně scházejí k pravidelným zkouškám. Pěvecký soubor je již
schopen zvládnout obtížnější skladby a
proto má ve svém repertoáru i klasické
skladby od našich skladatelů (B. Smetana
– Má hvězda).
Rozšiřuje se i okruh posluchačů a pořad „Zpívejte s námi“ je velmi oblíben zejména u seniorů.
K dobré náladě přispívá i malá dechovka „Ladovka“, která vyhrává k tanci
a poslechu ve volné části programu.

Vystoupení Pěveckého a hudebního
souboru LADA
31.1.2009 Makov
- gratulace k nnarozeninám
- p. M.Kanta, J.Bohůnek, M.Maton
21.4.2009 Nýrsko
- vystoupení pro seniory
- program: Sláva tobě, země má
2.5.2009 Makov
- Zpívejte s námi
- program: Máji, zavoň kvítím

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Muži z TJ Měcholupy pokračovali v podzimní části této sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané zbývajícími koly. 12.,
poslední letos odehrané kolo, proběhlo 7. listopadu na hřišti
v Kvaseticích. Posledních 6 odehraných kol dopadlo následovně:
7. kolo Měcholupy – Běšiny 1 : 2 (1:2) Branky: 37. Novák Petr
– 4. Mayer Filip, 29. Vališ Miroslav; ŽK: 1:5. Rozhodčí:
Petržílka Jiří; Diváků: 40.
8. kolo Nalž. Hory – Měcholupy 4 : 4 (3:0) V Nalžovských
Horách padlo celkem osm branek a to je nejvíce ze všech
odehraných duelů 8. kola. Mimo brankové úrody byl duel
zajímavý i v tom, že domácí vedli již 3:0 a přesto nedokázali
dotáhnout zápas do vítězného konce. Branky: 19. a 75. Brejcha
Antonín, 20. Hájek Ondřej, 42. Štěch Petr, – 54. (PK) a 89.
Petelík Radek, 60. Bálek Dušan, 86. Jakubec Lukáš; Rozhodčí:
Javorský Josef; ŽK: 2:0. Diváků: 50.
9. kolo Měcholupy – Luby B 0 : 3 (0:1) Branky: 41. Bešta Jiří,
53. Smolík Pavel, 60. Smolík Vladislav; Rozhodčí: Petržílka Jiří;
ŽK: 2:3. Diváků: 60.
10. kolo Luby B – Měcholupy 1 : 0 (0:0) Ačkoliv si domácí
dokázali vytvořit dobré brankové šance, nezvládali už jejich
úspěšné střelecké zakončení, takže z konečného vítězství se
v závěru radovali hosté. Branky: 90. Donát Jiří – 15. Jakubec
Lukáš, 20. Gašpar Ivan, 75. a 79. Hybšman Zdeněk; Rozhodčí:
Vondráček Václav; Diváků: 30.

13.5.2009 Klatovy
- Den matek
- program: Tvá země
17.5.2009 Čínov
- Májová bohoslužba u kaple
Panny Marie Na Stráni
17.6.2009 Předslav
- gratulace k nnarozeninám
- p. M.Tomášek
22.11.2009 Janovice nad Úhlavou
- setkání seniorů
- program: Sláva tobě, země má
Staropražské písně
20.12.2009 Makov
- Zpívejte s námi
- program: Vánoce, Vánoce
24.12.2009 Němčice
- Vánoční koledy
- Půlnoční mše svatá
26.12.2009 Mileč
- Koncert v kostele
- program: Vánoční koledy

V letošním roce opustili naše řady dva
zakládající členové našeho sboru 9.9.2009
paní Růžena Řezníčková a 12.10.2009 pan
Josef Tomášek. Čest jejich památce.
Členové pěveckého sboru LADA přejí
spoluobčanům do nového roku mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Tam, kde se zpívá, tam jsou dobří lidé.
Zpívejte s námi
Václav Frančík
sbormistr

11. kolo Měcholupy – Horažďovice B 2 : 0 (1:0) V tomto kole
soutěže oba první dva týmy z čela tabulky své utkání prohrály a
jelikož další dva kolektivy, které jsou na 3. a 4. místě,
Měcholupy a Neznašovy, byly doma úspěšné, dotáhly se na
druhý Velký Bor již na rozdíl pouhých dvou bodů. Branky: 13.
Jakubec Lukáš, 66. Petelík Radek; Rozhodčí:Vondráček Václav;
ŽK: 1:1. Diváků: 40.
12. kolo Kvasetice – Měcholupy 0 : 0 (0:0) Duel bez branek.
Rozhodčí:Abraham Josef; ŽK: 0:1. Diváků: 30.
Následující tabulka uvádí souhrnné výsledky po podzimní části
této sezony:
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Rk.

Tým

Záp

0

-

Skóre

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

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

13 11 1
13 8 4
13 7 3
13 7 3
13 6 2
13 6 2
13 5 1
13 4 4
13 4 3
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51 : 10
33 : 16
26 : 16
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17 : 26
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18 : 38
17 : 24
22 : 35
23 : 33
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Ing. Václav Blahouš
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( -1)
( -1)
( -2)
( 1)
( -3)
( -6)
( -5)
( -6)
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Historie
MĚCHOLUPY – po stopách
času (2)
V kupní smlouvě z r. 1696 uzavřené
mezi Františkem Mikulášem, hrabětem
z Morzína a velkopřevorem Ferdinandem
Ludvíkem Libštejnským, uložené v muzeu
Řádu maltézských rytířů v Praze, je uvedeno, že řád za 61.000 zlatých rýnských
kupuje 3 panské dvory v Měcholupech,
Makově a Újezdci, v Měcholupech vrchnostenský dům s kaplí sv. Apoleny…
(Opis smlouvy byl uveden v příspěvku J.Š.
– Řád maltézských rytířů ve Zpravodaji
OÚ č. 10, str.7).
Měcholupskou komendu vlastnil řád
téměř 230 let. Uživatelem byl komtur,
člen rytířského řádu, jehož sídlem byl
renesanční zámeček, o němž se z popisu
z r. 1717 dovídáme, že byl patrový, měl
devět místností a několik sklepů a byl
krytý šindelem. Obklopoval ho úzký bažinatý příkop. Roku 1722 byl za Antonína
hraběte z Königsegu opraven a r. 1732 barokně přestavěn, svůj renesanční ráz však
neztratil. Dochovaly se veškeré klenby
s lunetami a v přízemí arkády do malého
dvora (budova čp.1). Rovněž v barokním
stylu byla přestavěna kaple sv. Apoleny.
Její podoba zůstala téměř nezměněna do
současnosti. Kaple je obdélná s polokruhovitou apsidou a vížkou, krytou cibulovou
bání na střeše. V průčelí je portálové okno
a jednoduchý štít nad portálem se znakem
velkopřevora hraběte z Königsegu a letopočtem 1726. Kaple je zdobena pilastry,
má segmentová okna a v lodi zrcadlový
strop. Na něm a na stěnách znaky velkopřevorů řádu. Zařízení i oltář je v rokokovém provedení a nad ním obraz sv.
Apoleny, dále dva boční oltáře sv. Kříže a
sv. Rodiny z doby kolem r. 1726 a barokní obraz sv. Rozálie. Druhou kapli sv. Jana Křtitele, která stála v místech nynější
hasičské zbrojnice, koupila vrchnost od
obce 27. května 1790 za 1 zlatý a 30 krejcarů a téhož roku jí zbořila. Roku 1797
správa statku sděluje, že zvonek snesený
z kaple vážící 9 liber byl prodán obci
Makov za 9 zlatých.
Z dalších komturů se připomíná Václav Jan, svobodný pán Čejka, skutečný
tajný rada a generál od pěchoty, obnovitel
starobylého epitafu rodu Čejků z Olbramovic, který zde žil kolem r. 1728 a od
r. 1744 se stal 46. velkopřevorem řádu.
Hrabě Leopold ze Strassolda dal v létech
1800 – 1803 postavit v zámeckém parku
klasicistní zámek a současně byla opravena i parková zeď. Zámek byl určen jako
obydlí komendátora, měl prostý obdélníkový tvar a mansardovou střechu. V létech 1869 – 1870 byl za komtura hraběte
Lichnovského důkladně opraven. Roku
1969 byl zbořen a na jeho místě je

Klasicistní zámek v r. 1968.

vystavěn Dětský domov se školou. Rovněž v r. 1870 byla restaurována kaple.
V ní zavěšený prapor pochází z války na
Balkáně, kde řád zajišťoval zdravotnickou
službu. Na něm je nápis „Dalmatien
1859 / Comtur Graf von Lichnowsky“. Na
zdech kaple byly také zavěšeny erby třinácti významných osobností řádu z let
1709 – 1925, převážně malované na dřevě. Většina se jich ale v 70. létech minulého století ztratila neznámo kam. Posledním komturem v Měcholupech byl od
r. 1914 c.k. plukovník husarů baron Karel,
svob. pán za Salis Samadén (z italského
rodu).
V gruntovní knize Měcholupského panství z r. 1723 jsou uvedeny dva selské dvory a osm chalupníků (majitelů chalup), které
byly usedlosti rustikální (vlastnické). Mimo
těchto byly ještě chalupy panské (dominikální) zvané podružské, které byly lidem
s kouskem špatného pole za plat a robotu
propůjčeny.
V urbární knize komendy Měcholupy
z r. 1748 za komtura Urozeného a Statečného vladyky pana Jiřího Kašpara Mühlera, Jeho Císařské a Královské milosti, jsou
vypsány tyto usedlosti:
G r u n t y – Vrabcovský (čp.16) měl
33 strychů (1 = 0,28 ha) a jeden věrtel
polí, (1 = 7,19 arů), pod 5 ½ vozu sena,
sad a zahradu pod 1 věrtel. Majitel Jan
Myslík.
– Jílkovský (17) měl 23 strychů a 2 věrtele
polí, 4 vozy sena a ještě další půdu panskou (dominikální). Vlastník Jan Hrotek.
Ch a l u p y – Zdeňkovská (19 – stála
na dvoře Vlasáků) 8 strychů a 3 věrtele
polí. Vlastník Jakub Němec.
– Tučkovská (18) 6 strychů a 1 věrtel polí.
Vlastník Ondřej Nováček.
– Linhartovská (15) 9 strychů polí, 2 ¼
vozu sena, zahrada a sad pod 1 věrtel. Po
Matouši Krátkém ji od r. 1723 držel Jakub
Wrabec. Zpět do rodu Krátkých se vrátila
r. 1787.
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– Tomášovská (13 – stála na zahradě Mastných) 10 strychů polí, držitel Martin Němec.
– Císařovská (9) 6 strychů a 2 věrtele polí,
držitel Pavel Velíšek.
– Zahradníkovská (8) 5 strychů a 2 věrtele
polí, držitel Jan Kraus.
– Měsíčkovská (5) 5 strychů a 3 věrtele
polí, držitel Lorenc Kovařík.
– Melkovská (3 – stála v místě bývalé
prodejny Jednoty) 6 strychů a 2 věrtele
polí. Držitel Matouš Melka.
Dále je uvedeno 11 poplatníků, kteří
za chalupy a pole platili vrchnosti. Na
příklad kovář Jan Ksaydl měl 2 kusy pole
pod 3 strychy a 3 věrtele špatné půdy,
jednu louku pod ½ vozu sena a ¼ vozu
otavy ze zahrady, choval 1 krávu a 1 tele.
Ročně platil 6 zlatých.
Ve spisu Klattauer Kreis (Klatovský
okres) uvádí r. 1789 Jaroslav Schiller, že
Měcholupský grunt náleží k větším přednostem rytířského maltézského řádu v Království českém a patří k němu Měcholupy
se 32 čísly, Třebíšov – 12, Hůrka – 5,
Pečetín – 19, Újezdec – 8, Petrovičky –
24, Makov – 18, Domažličky – 13 a
Zbyslav 19 čísel.
Za držení velkostatku řádem byla vedena poměrně přesná evidence osob i majetku a velmi podrobně robotní seznamy i
povinnosti peněžitých a naturálních dávek
a můžeme se také dočíst, kdo kde bydlel,
jména a věk dětí, jak se kdo ženil nebo
vdal, kdo s povolením vrchnosti mohl odejít nebo byl přesunut, jak jsou plněny odvody a dávky vrchnosti, splátky chalup i
dluhy příbuzných atd. Z uváděných příjmení je nejstarším dosud žijícím rodem
v Měcholupech rod Rašplů od r. 1719,
(v matrice fary Předslav je zapsán na čp.
12 kovář jménem Rašple), dále Škantů –
1752, Mastných – 1782 a Kantů – 1786.
Další rody se objevují až v 19. století.
J.M.

Řád maltézských rytířů - (3)
49. mistrem byl Josef Maria hrabě
Colloredo-Wallise, od roku 1791 – 1818.
Byl velitel dělostřelectva. Tento velkopřevor uzavřel smlouvu s hrabětem Colloredo-Mansfeldem, majitelem zelenohorských
hutí k těžbě železné rudy na Ptíně (Zpravodaj OÚ č. 4). Oba Colloredové měli
společného předka, který přišel do Čech
v období třicetileté války a pocházel
z italského rodu generálů. V této době měl
Měcholupskou komendu v držení komtur
Leopold hrabě ze Strassoldo, který vystavěl v roce 1801–2 v areálu zámeckého
parku nový klasicistní zámek. Byla to přízemní budova, obdélníkového tvaru s mansardovou střechou. Nový zámek využívala
vrchnost. Původní zámek (tvrz) sloužil jako byt pro zaměstnance. V roce 1969 byl
zdevastovaný zámek zbořen a v jeho místech postavena nová školní budova s internátem pro výchovný dětský ústav. Tento komtur propachtoval z ekonomických
důvodů místní pivovar. Nájmy trvaly až
do úplného zániku pivovaru (r. 1895 –
Zpravodaj č. 2). V roce 1790 koupila vrchnost od obce Měcholupy obecní kapli sv.
Jana Křtitele za 1,3 zlatých a záhy ji
zbořila. Kaple byla silně poškozena povodní v roce 1768 a stála v místě současné
hasičské zbrojnice. Dalším důvodem zániku kaple byly úpravy po bývalém vodním
příkopu a zvednutí břehů potoka. Z roku
1797 pochází záznam, v němž kancelář statku sděluje, že zvonek, který pocházel z kaple sv. Jana Křtitele, koupila obec Makov
za 9 zlatých. Zvonek váží 9 liber (1 libra
= 0,51 kg) a byl odlit roku 1707. V tomto
záznamu je také uváděn makovský rychtář
František Kanta (rychtář = starosta). O
tomto rychtáři je zmínka i v robotním
seznamu, kde se píše: bude-li řádně
vykonávat svěřený mu úřad obecního
rychtáře, bude mu prominuto ½ dne
roboty z celkových 3 dnů.
Zvonek na kapli sv. Václava v Makově je tentýž, který obec Makovská koupila od vrchnosti. Na návsi mezi čp. 15 a
6 byl malý vršíček, na němž stála zvonička. Byl to dřevěný, hraněný sloup asi 7m
vysoký, na němž pod stříškou byl zavěšen
zvonek. Poslední sloupek zhotovil před r.
1900 František Partingl, tesař z čp. 3 v Makově. Na jaře r. 1932 bylo dřevo zetlelé,
bylo ho nutno vyměnit, ale obecní zastupitelstvo se usneslo místo nové zvoničky,
postavit malou kapličku. Uvažovalo se o
místě u transformátoru nebo před čp. 6,
kde bylo prostranství přeťato strouhou
cestami a uprostřed byla louže. Místo bylo
upraveno, louže zavezena a postaven zděný kanál. Časně na jaře se začal připravovat stavební materiál. Kámen se lámal
na lískách (kino), cihly se vybouraly ve
sklepích pod farskou zahradou v Předslavi. Dříví daroval měcholupský velkosta-

tek, pan děkan Toman z Němčic a pan
Vacovský z Makalov. Všechny řemeslnické práce provedli místní občané zdarma.
Oltářík byl koupen za 300,- Kčs od sekerníka pana Ticháčka z Vítkovic. Je zmenšenou kopií oltáře v Habarticích. Peníze
potřebné k zaplacení výloh se získaly sbírkou po vsi. Rodáci zasílali své příspěvky.
Také jednoroční nájem z honitby byl na
tento účel věnován. Kaple byla 28. srpna
1932 vysvěcena vyšehradským kanovníkem, monsignorem p. Bouzkem, rodákem
z Měcholup. Při svěcení byla odhadována
pamětníky účast kolem tisíce lidí místních, z blízkého i vzdáleného okolí. V roce 2000 prošla kaple opravami a pak byla
znovuvysvěcena arciděkanem A. Bachanem. Ještě zbývá výměna oken, s čímž se
počítá v příštím roce.
50. velkopřevorem byl Vincenc hrabě Kolovrat Libštejnský v letech 1819 –
1824, byl vojenský velitel v království
Českém. 51. mistrem byl jmenován Karel
hrabě Neuperg v letech 1828 – 1835.
V této době roku 1830 byla zpracována
takzvaná „Sommerova topografie Čech“,
kde jsou uvedeny počty domů, obyvatel,
jednotliví vlastníci čp., živnosti, občanská
i technická vybavenost obcí (kostel, kaple,
škola, krčma, panský dvůr, ovčín, mlýn,
cihelna, pivovar, pila, sýpka) a další informace. Uvedu alespoň počty domů a obyvatel komendy a okolí. Komenda Měcholupy: Měcholupy 41 domů / 321 obyvatel,
Pečetín 38/265, Makov 25/198, Petrovičky 26/194, Třebíšov 19/131, Domažličky
15/115, Zbyslav 15/113, Újezdec 10/69,
Hůrka 5/37, Těšnice 2/11. Komenda Obytce: Obytce 71/516, Myslovice 49/395, Bolešiny 50/345, Kydliny 43/316, M.Hoštice
31/216, Kroměždice 28/181, Vítkovice
10/148, V.Hoštice 20/121, Kvášlice 8/67.
Statek Otín: Předslav 64/436, Habartice
37/258, Otín 35/213. Němčice: 57/446
patřili pod Plánici.
52. velkopřevorem byl Karel hrabě
Morzín od roku 1836 – 1846. Před nastoupením v tento úřad držel komendu
v Měcholupech. V roce 1837 byl v Čechách proveden takzvaný „Stabilní katastr“ – na místní komendě jej prováděla
komise za vedení topografa Josefa Dvořáka z Horažďovic. Byly zhotoveny první
katastrální mapy. Čísla katastrální byla převzata z Josefovského katastru z roku 1785,
zaměřeny stavební parcely, rozdělení pozemků do tříd – bonity a podobně. Statek
Měcholupy měl tehdy 2 572 strychů orné
půdy = 1 286 jiter. 1 jitro = 1 600 sáhů2, 1
sáh2 = 3,596 m2.
53. mistr byl František hrabě Khevenhüller-Metsch v letech 1847 – 1867,
byl císařský tajný rada, vojenský velitel
království Českého a polní zbrojmistr.
Komendu v Měcholupech držel Jan Karel
hrabě Krakovský, po něm hrabě Lichnovský.
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7. září 1848 bylo zrušeno poddanství. Zároveň byly zrušeny vrchnostenské
úřady a veškerou veřejnou správu převzala státní moc. Avšak šlechtě se podařilo
dosáhnout zákona, který určil, že rolníci
jsou povinni vyplatit svým feudálním pánům za zrušení robot a získání půdy do
svého vlastnictví odškodné. Měl to být až
dvanáctinásobek hodnoty ročních platů a
služeb jednotlivých rolníků. Proto mohli
půdu v některých krajích vykoupit jen
bohatí hospodáři. V obcích, které náležely
k Měcholupské komendě, měli své pozemky jednotliví držitelé vyplaceny – viz
pozemkové knihy. V každé obci zbývalo
několik dorovnání za stavební parcely,
což bylo připočteno k roční činži – domovní dani. Toto nám udávají takzvané
„Komisiální protokoly“ jednotlivých obcí
ze souboru „Vyvazovací komise“ (vyvázání = vyjmutí z roboty – VK – sig 6173,
I.díl 3.svazek). Protokoly byly sepsány
dne 5.12.1851 mezi oprávněnými obcemi
Měcholupské komendy a berním úřadem
v Klatovech, který převzal výkup činžovních a jiných povinností. V těchto protokolech jsou také uvedeny peněžní a naturální poplatky hospodářů obcí za pasení
dobytka na obecních pozemcích obecními
pastýři. Mimo zemědělců, kteří měli pastviny své a nebo neměli žádný dobytek.
Zrušením robot se urychluje rozvrstvování
obyvatel venkova na bohaté hospodáře a
na chudé domkáře a podruhy.
54. velkopřevorem byl František hrabě Kolovrat Krakovský 1867 – 1874, jenž
založil v kapli sv. Apoleny v Měcholupech varhany. Držitel Měcholupské komendy byl svobodný pán Antonín Skrbenský a správcem donát Leopold Gottfried
Mittner. 55. mistr byl Othenio hrabě Lichnovský Werdenberg od roku 1874 – 1887,
císařský tajný rada a komoří, rytíř železné
koruny. Držitel i správce byli stejní. 56.
velkopřevorem byl Quido hrabě z Thunu a
Hohensteinu od roku 1887 – 1904. Funkci
komtura vykonával dvojitý doktor svobodný pán Karel z Walterkirchenu a správcem byl Leopold Christen. 57. mistr byl
Jinddřich hrabě z Lichtensteina, 1904 –
1914. Držitel komendy byl stejný a navíc
mu patřila komenda v Dožicích. Správcem byl nadále Christen. 58. velkopřevor
Rudolf hrabě z Hardeggu na Kladsku
1914 – 1927. Funkci současného v pořadí
již 69. velkopřevora vykonává Karel
Eduard kníže Paar, který nahradil v roce
2004 hraběte Norberta Kinského. V době
totality byl úřad velkopřevora vykonáván
v exilu.
Oba správci Mittner i Christen jsou
pochováni na Předslavském hřbitově,
vedle hrobu rodiny Hunků, zaměstnanců
Měcholupského velkostatku. První do hrobu byl uložen v roce 1916 revírník Karel
Hunka, který v roce 1888 vystřídal ve funkci lesního hospodáře Josefa Schejbala.

Po Karlu Hunkovi vykonával lesního syn
Karel Hunka, avšak jen krátce, neboť
v roce 1920 byl pochován ve stáří 30
roků. Epitaf na hrobě nám prozrazuje že
„byl uštván zlobou lidskou“, což měli na
svědomí pytláci. V těchto dobách bylo povolání hajného velmi nebezpečné, o čemž
píše i Karel Klostermann ve svých románech. Pytlácká vášeň, zášť i živelná nenávist pytláků k zelenokabátníkům se ozývala v této době často. Josef Schejbal, lesní
na Měcholupském panství, rodák z Makova čp. 30, pronásledoval na konci září
roku 1888 vítkovické pytláky, kteří zde
lovili, a byl jimi za lesem Chlum zastřelen. Tam na něj vystřelil pytlák ze zálohy
a zasáhl jej do zad. Byla již tma, když
jeho pes přiběhl domů, sám, bez pána.
Když kolem půlnoci přišla pomoc, bylo
již pozdě. Předtím ještě vystřílel všechny
náboje, aby na sebe upozornil.
Klid v naší zemi rozvířil 26. črvenec
1914, kdy byla vyhlášena mobilizace a
vlastně začala I. světová válka. Svět do té
doby nepoznal tak hrozivý válečný konflikt, který by přinesl s sebou tolik utrpení,
strádání, lidských a materiálních obětí.
Avšak přinesl i nové uspořádání Evropy i
světa. To málo, co se na venkově podařilo
vypěstovat, se muselo ukrývat (chyběly
pracovní síly, muži byli na frontě), neboť

Kultura
Z činnosti kulturní komise
OÚ Předslav
V neděli 25. října 2009 se uskutečnil
v kapli svaté Apoleny v Měcholupech již
druhý koncert Klatovského klarinetového
kvarteta. I tentokrát milovníci kvalitní hud-

po obcích chodili rekvisiční komise a zabavovaly za směšné ceny potraviny a
dobytek. V těchto komisích býval berní
úředník, četník, cizí starosta a ve válce
ještě zástupce armády. Kontroly byly prováděny i po válce. V této době chodili obyvatelé měst na venkov shánět potraviny a
byl velmi rozvinut směnný obchod. Až ze
severních Čech k nám jezdili takzvaní
„Duchcováci“, kteří měnili za potraviny
látky a ostatní předměty pro domácnost.
Po vzniku republiky byl v roce 1919 přijat
takzvaný „Záborový zákon“ pozemkového
a dalšího majetku, v němž byly stanoveny
limity, že původním majitelům může zůstat maximálně 150 ha orné, či 250 ha
veškeré půdy. Ovšem různými jednáními
byly tyto limity navýšeny. U Měcholupského velkostatku bylo vyjmuto za záboru
439 ha orné a 735 ha veškeré půdy.
(V Měcholupech z celkové výměry panských pozemků 267 ha, bylo vyjmuto 201
ha a z toho 83,5 ha orné půdy, v Makově
ze 122 ha panské půdy bylo vyjmuto 39
ha a z toho 29 ha orné půdy atd.). Tato
pozemková reforma (parcelace) byla zpracována v roce 1922 (viz „Petráškova sbírka“) a u nás provedena v roce 1924. Parcelaci prováděl na Měcholupském velkostatku přídělový komisař ing O.Rákosník
s technickými úředníky K.Seidlem, D.Tržic-

kým a V.Řepkem za pomoci poradního
sboru, jenž byl složen ze zástupců obcí. 1
ha půdy se prodával za průměrnou cenu
1 600,- Kčs drobným nabyvatelům. Byla
to v té době asi 1/10 tržní ceny a šlo vlastně
o jakýsi poplatek za vyměření a vykolíkování nově vzniklých parcel, od zapsání
do pozemkových knih a podobně. Rozděleno bylo 301 ha orné půdy.
V roce 1925 Johanité takzvaný zbytkový statek prodali Idě Kratochvílové a
JUDr Janu Třebískému. Statek pak přešel
na syna Jana Třebíského a do roku 1948
(druhá parcelace) jej spravovala jeho tchyně Suchomelová. Při druhé parcelaci v roce 1948 byla rozdělena zemědělská půda,
která byla v roce 1924 vyjmuta ze záboru.
Tu dostali přidělenu převážně bezzemci,
domkáři, ale také členové KSČ, kteří měli
hlavní slovo. Na rozdíl od první parcelace
v roce 1924, kdy se o příděly podělili zejména sedláci, chalupníci a něco málo bývalí zaměstnanci dvorů. Některé budovy,
lesy, rybníky a podobně znárodnil stát.
Po roce 1990 získala žena Jana Třebíského část majetku v restituci; dvůr v Měcholupech, lesy a rybníky a darovala to
Evangelické fakultě v Praze, která toto
rozprodala.
J.Š.

by zaplnili tento příjemný prostor téměř
do posledního místa. Všichni byli potěšeni
nejen skvělým vystoupením mladých klatovských klarinetistů, ale i příjemným
zpěvem Barbory Kopejtkové.
V pondělí 23. listopadu 2009 byla
v předslavské sokolovně uspořádána předváděcí akce čtyřnásobné mistryně České

republiky ve floristice paní Hany Šebestové-Kindelmannové. Paní Kindelmannová předvedla výrobu adventních věnců a
vánočních dekorací. Akci přihlíželo 140
účastníků. Mnohé z přítomných žen využily i možnost zakoupení zhotovených výrobků či floristických potřeb.
Marie Blahoušová

Různé
Informace z dění v obci:
Začátkem listopadu se kolektiv Mladých hasičů SDH Předslav postaral o shrabání a úklid spadaného listí v okolí pomníku
padlých v sousedství místní školy. Obecní úřad jim tímto za vykonanou práci děkuje.
30.10. a 1.11. 2009 byla otevřena hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele v Němčicích. Malou výstavku o probíhající opravě
kaple a o historii Němčic navštívilo 230 návštěvníků. Na další část oprav bylo vybráno 15 703,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Pozvánky:
V sobotu 19. 12. 2009 v 10 hod.
se uskuteční v hostinci v Makově
divadelní představení pro děti

„O sněhulácích“
Vstup dobrovolný – Srdečně zveme nejen děti!
-6-

Vážení přátelé
dne 20.12.2009 se bude v makovské hospůdce konat
další vánoční zpívání na téma

„Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé“
Začátek je v 15:00 hodin.
Srdečně zve Pěvecký a hudební sbor LADA.

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela p. Marie v Němčicích,
kde se 24.12.2007 koná od 22:00 hodin

„Půlnoční mše“
Vánoční koledy zpívá pěvecký sbor LADA
a na návsi je bude hrát hudební soubor Ladovka.
Přijďte společně přivítat nadcházející „Svátky vánoční“.

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
dovoluje si Vás pozvat dne 9.1.2010 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
K tanci a poslechu hraje hudba

AKORD
Připravena je bohatá tombola
Přijďte se příjemně pobavit a začněte tak nový rok zvesela
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13. února 2010
se v Předslavi uskuteční

„Masopustní maškarní průvod“
večer pak v místní sokolovně tradiční maškarní ples
Přijďte se podívat a užít si masopustního veselí
Srdečně Vás zvou pořadatelé – SDH a TJ Sokol Předslav

SDH a TJ Sokol Předslav
pořádají dne 14. 02. 2010 v sále místní sokolovny

„Dětský maškarní karneval“
hojnost masek vítána.

Mráz okna zahalí v bělostné krajkoví,
v soumraku svátečním utichne kraj,
zář svíček, jehličí, jmelí a cukroví
a kolem jesliček betlémská stáj.

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

Do myslí zklidněných pohodou vánoční,
pozvěme vzpomínky na přátel pár,
aby až zazáří nám hvězda půlnoční,
měli jsme v sobě ten nejhezčí dar.

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 prosinci 2009
Náklad 350 ks
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