Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 13.

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

roč. 2010

Vážení spoluobčané,
letošní zima nás všechny potrápila svou délkou i příděly sněhu, prý to dříve bývalo běžné. Možná jsme si tak trochu odvykli.
A tak jen pro připomenutí – ne všechny místní komunikace může obec v zimě udržovat a je vždy lépe volit objízdnou trasu. Týká se to
cest z Němčic do Petrovic, z Třebíšova do Pečetína, z Měcholup do Újezdce a z Předslavi do Otína (lipovou alejí). Chtěl bych
poděkovat všem občanům, kteří udržovali chodníky a veřejná prostranství před svými domy.
V letošním roce nás čeká řada investičních akcí. Dokončit propojení vodovodu Předslav – Měcholupy, vybudování IV. vrtu
v Předslavi, výstavba plynofikace v Němčicích, výměna oken a dveří v ZŠMŠ Předslav, výměna oken v bytovém domě v Měcholupech.
Plánujeme také výměnu oken v kapli sv. Václava v Makově, dokončení vnitřních oprav v kapli v Měcholupech, přispějeme také na
opravu hřbitovní kaple v Němčicích. Rovněž opravíme některé místní komunikace. Na řadu těchto akcí žádáme dotace z různých
programů.
Chceme obnovit provoz Letního kina v Makově pod hlavičkou obce. V červnu letošního roku také oslavíme 150 let školy
v Předslavi a 400 let kaple sv. Jana Křtitele v Němčicích. Čekají nás také volby – v květnu do Poslanecké sněmovny a na podzim do
místního zastupitelstva.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásné prožití nadcházejících Velikonočních svátků.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
19. zasedání ZO Předslav konané dne 25.2.2010 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. 227 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 18. zasedání ZO Předslav.
č. 228 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 6/2009.
č. 229 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření za rok 2009
č. 230 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) zprávu hlavní inventarizační komise za rok 2009; b) návrh HIK od 1.1.2010 vyloučit
z materiálových zásob kancelářské potřeby a účtovat je přímo do spotřeby.
č. 231 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 1/2010.
č. 232 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í že se obec Předslav od 1.3.2010 stává ze zákona plátcem DPH.
č. 233 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Náklady na provoz vodovodů za rok 2009 a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok
2010 takto: vodovod Předslav 14 Kč/m³ + 10% DPH; vodovod Měcholupy 12 Kč/m³ + 10% DPH; vodovod Makov –
Petrovičky 14 Kč/m³ + 10% DPH
č. 234 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vyhodnocení nabídek dodavatelů na akci „Výměna oken a dveří ZŠMŠ Předslav“ a smlouvu
na zhotovení díla s firmou REDNEX za cenu 530 952 Kč.
č. 235 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem areálu Na Lískách v Makově pro rok 2010 Romanu Raišlovi. Areál se bude
pronajímat vždy na jednotlivé akce, kterých se uskuteční 7.
č. 236 – ZO projednalo a s c h v a l u j e kupní smlouvu s distribuční společností RWE GasNet o odkupu plynárenského zařízení
Petrovičky – Třebíšov za cenu 947 000 Kč.
č. 237 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej parc.č. 17 /1 v k.ú. Třebíšov o výměře 69 m² panu Petru Novákovi, Třebíšov 25 za
cenu 30 Kč/ m² + náklady spojené s prodejem. Tímto se ruší usnesení č. 143 ze dne 11.12.2008.
č. 238 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pověření starosty v souvislosti se získáním dotace na Lesní amfiteátr v Makově uzavřít
smlouvy na rekonstrukci areálu s dodavateli dle předložených nákladů. (p. Vlasák, p. Trojan, p. Čížek, p. Gaško)
č. 239 – ZO projednalo a r o z h o d l o a) neprodat f. Welstam s.r.o. pozemek parc.č. 209 v k.ú. Makov u Předslavi. b) o možnosti
směny poz. p.č. 209 v k.ú. Makov u Předslavi za těchto podmínek: nabytí pozemku stejné výměry v lokalitě, kde ÚP obce
umožňuje budoucí bytovou výstavbu.
č. 240 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Eurovia Silba a.s. na rekonstrukci MK „Němčice – Draha“ za cenu díla
204 555 Kč včetně DPH.
č. 241 – ZO projednalo a s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na výměnu oken a zeteplení půdy v rámci projektu Zelená úsporám
pro č.p. 52 Měcholupy.
č. 242 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vyhodnocení nabídek dodavatelů na akci „Výměna oken a zateplení č.p. 52 Měcholupy“ a
smlouvu s firmou WINDOOR s podmínkou, že zateplení půdy se uskuteční jen v případě získání dotace v celkové částce
218 444 Kč.
č. 243 – ZO projednalo a r o z h o d l o nevyužít nabídku na odkoupení elektronických formátů leteckých snímků obce.
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č. 244 – ZO projednalo a s c h v a l u j e velitele sboru SDH pro SDH Předslav – Vojtěcha Velíška; pro SDH Měcholupy – Milana
Hromadu; pro SDH Makov – Václava Vlasáka; pro SDH Němčice – Luďka Hořánka; pro SDH Petrovičky – Jana Kantu
č. 245 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr Měcholupské zemědělské a.s. na vystavění bioplynové stanice na pozemku v areálu
MZ a.s..

Informace obecního úřadu
Oznamujeme všem našim občanům, že v sobotu dne 17. 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
Zápis do MŠ pro školní rok 2010/2011
se koná ve čtvrtek 15.4.2010 v MŠ od
8,00 do 10,00 hodin a od 13,00 do 16,00
hodin. V letošním školním roce předpokládáme o docházku větší zájem, než jsou
naše kapacitní možnosti. Věnujte, prosím,
pozornost kritériím pro přijímání a v případě nejasností se můžete přijít předem
informovat.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ ve
školním roce 2010/2011
Děti budou přijímány v tomto pořadí.
1. – Dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky podle §34, odst.
4 Zákona č.561/2004 Sb., Školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu
na další kritéria.
2. – Dítě, které dovrší do 31.8.2010 tří let,
rodiče jsou zaměstnáni a nepobírají rodičovský příspěvek.
3. – Dítě, které dovrší do 31.8.2010 tří let,
matka nebo otec jsou v invalidním důchodu nebo registrovaní na úřadu práce.
4. – Dítě, které dovrší do 31.8.2010 tří let,
matka nebo otec je na rodičovské dovo-

lené do 4 let věku tohoto dítěte a žádá
omezenou docházku na 4 hodiny denně
nebo 5 dní v měsíci. Po dovršení čtyř let
se docházka dítěte změní na celodenní.
5. – Dítě, které dovrší do 31.12.2010 tří
let a matka nebo otec nastoupí do zaměstnání. Dítě se přijímá po dovršení tří let.
Pořadí přijetí se určuje podle věku.
6. – Dítě, které dovrší do 31.1.2011 tří
nebo čtyř let, matce nebo otci končí rodičovská dovolená s tímto dítětem a nastoupí do zaměstnání. Pořadí se určuje podle
věku.
7. – Dítě, které dovrší do 31.8.2010 tří let,
matka nebo otec čerpají mateřskou nebo
rodičovskou dovolenou s mladším sourozencem. Pořadí přijetí se určuje podle
věku.

Oslavy 150 let školy
Vzhledem k tomu, že současná školní
budova je v užívání od roku 1860, čekají
nás v letošním roce oslavy tohoto významného výročí. Jsou naplánovány na sobotu
12.6. od 14,00 hodin. Chceme touto cestou pozvat širokou veřejnost, pamětníky,
bývalé zaměstnance a žáky. Chystáme
vystoupení našeho pěveckého sborečku,

připravujeme promítání o obci Předslav, o
její historii i současnosti. O historii školy
se dozvíte z připravované brožury. V prostorách školy budete moci nad historickými
dokumenty a starými fotografiemi zavzpomínat, budete moci porovnat pomůcky a
učebnice dneška s těmi vašimi, čeká vás
výstava výtvarných prací žáků. Máme
v úmyslu uskutečnit drobné doprovodné
akce jako například prodejní výstavu dětských knih, nabízíme možnost prezentovat
sportovní a jiné úspěchy žáků. Věříme, že
v rámci oslav potkáte svoje známé, se kterými jste se neviděli několik let. Celé akci
poskytla zázemí TJ Sokol v místní Sokolovně. Nejen pro oficiální program, ale i
pro posezení s pěveckým souborem Lada.
Díky sponzorskému daru Měcholupské
zemědělské a.s. bude zajištěno malé pohoštění zdarma.
Uvítáme, budete-li se chtít jakýmkoli způsobem na akci podílet. Máte-li vazbu nebo
kontakty na bývalé žáky, pozvěte je, prosím, naším jménem.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Vážení občané, tentokrát vám v této
rubrice nepřinášíme podrobnější informace o žádném konkrétním spolku působícím v naší obci, jak tomu bývá v našem
Zpravodaji zvykem. Tentokrát si zde ale
můžete přečíst něco o jedné tradiční akci,
kterou oslava Masopustu bezesporu je, na
jejíž organizaci se právě i některé z našich spolků také podílí.

O tradici slavení masopustu
v Němčicích u Klatov
Masopust, tedy lidové zábavy, hry a
průvody maškar s masopustními maskami,
se od nepaměti slavil v období od Tří králů do začátku předvelikonočního půstu a
vrcholil ve dny předcházející Popeleční
středě, kterou tento 40denní půst začíná.
Ta je v kalendáři pohyblivá, neboť je závislá na velikonocích, jejichž začátek se
odvozuje od fází Měsíce. Neděle před
prvním jarním úplňkem je nedělí Květnou,

kterou začíná velikonoční týden. A 40 dní
před touto nedělí je Popeleční středa. Tak
si křesťané dodnes připomínají epizodu ze
života Ježíše Krista, který před svým
oslavovaným příchodem do Jeruzaléma na
Květnou neděli (kde ho poté čekalo zatčení a ukřižování), se na poušti 40 dní
postil. Předvelikonoční půst byl zaveden
ve 4. století a během něho se křesťané
měli zdržovat masa, sýra i vajec. Dnes se
přísný půst doporučuje hlavně první den,
o Popeleční středě a poslední den, kterým
je Velký pátek. Lidé si proto ještě před
půstem co nejvíce užívali radovánek,
dostatku jídla a pití. Vyvrcholení masopustu bylo tedy v úterý před zmíněnou
středou. Toho dne procházely venkovem
průvody maškar, jejichž obchůzky končily
zpravidla v hospodách. Tak tomu bylo a
dosud někde je i na Klatovsku.
V Němčicích se masopust tradičně slaví už hodně dlouho, podle zatím nepotvrzených zpráv už v 80. letech 19. století.
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Určitě však déle než 80 let, kdy je o něm
zápis ve staré kronice obce, uložené dnes
ve Státním oblastním archivu v Klatovech.
Tam se uvádí, že 23. února 1930 se zde
konal masopustní karneval. Stěny sálu byly prý tehdy ozdobeny malovanými výjevy
z pohádek, stropy ověšeny lampiony a girlandami. Místnost sousedící se sálem, kde
seděli vybraní hosté, byla upravena černě
jako jeskyně. Skvělá dekorace, jakož i veliká reklama na karneval, přivodily velikou
účast. Na masopustní pondělí přicházel do
Němčic maškarní průvod ze sousedních
obcí. V úterý pak pořádala průvod domácí
mladá chasa. Masky byly rozmanité, bývalo však i několik masek tradičních, které se každoročně objevovaly. Pravidelně
v průvodu chodíval medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem, černě oděný
čert vedený bíle oblečeným andělem, tradiční maskou bývala koza mající dřevěnou
hlavu s rohy a se zubatou hubou ovládanou pomocí provázku člověkem skrytým

pod režným plátnem. Sedlák, který kozu
vedl, ji prodával a koza ukazovala jaké
má zuby. Častou maskou byl kominík celý
černý, s bílou čepičkou a s koštětem nebo
žebříkem v ruce, fotografové s bedničkou
potaženou černým plátnem, obvyklý byl
žid s pytlem nebo rancem na zádech. Také
mlíkař sedící na malém voze, kde v kbelíku vrtěl vodu se starými vejci a nabízející na prodej mlíko a čerstvé máslo, lékař
s brašnou a léky, ošetřující maškary i přihlížející, komedianti kradoucí věci a četníci je pronásledující. Šlejfíř vezoucí šlejfírnu, nabízející broušení nožů a nůžek a
mají-li je lidé ostré, že je zase otupí, báby
chodící spolu po klevetech, smrt celá bílá
se škraboškou kostlivce. Maškary se pak
postupně rozešly do hospody, kde se večer pokračovalo při tanci. Tyto průvody
zde již zanikly postupně v průběhu 60. let
minulého století, zřejmě násilnými změnami ve způsobu života na venkově, kdy
řada místních lidí musela ve všední dny
odjíždět pracovat mimo obec a nemohla
se průvodů zúčastnit. Úterní večerní maškarní zábava se však v Němčicích udržela
dodnes. Na ní se lidé místní i ze širokého
okolí veselili s maškarami až do půlnoci.
Celý večer se při tanci hodně vyskakovalo
„aby tak vysoké obilí a len se toho roku
urodily“. Také některý z tanečníků často
při tanci schválně upadl na podlahu, aby
ostatní tančící přes něho zakopávali a postupně popadali na velkou hromadu; to
„pro budoucí velkou úrodu brambor“. Tyto zvyky zažil autor tohoto článku ještě
jako mladý muž a pamatuje je. Možná, že
skončily následkem tehdejší kolektivizace
venkova a zánikem soukromého hospodaření na půdě, kdy již podobné zvyky rolníci praktikovat nepotřebovali.
Před půlnocí se dodnes pochovává
Bacchus, což byl v řecké mytologii bůh
vína, dobrého jídla, pití a všeobecného veselí. Za doprovodu smuteční melodie přichází „pohřební“ průvod, v němž jde nejprve ministrant držící na násadě vztyčený
smeták jako pohřební křížek, za ním další
ministrant nese vědro s vodou a malířskou
štětkou kropí přihlížející účastníky. Za
nimi, před rakví s Bacchusem, nesenou několika účastníky zábavy na ramenou, jde
kněz s knihou. Z ní pak nad Bacchusem
v rakvi, položené na podlahu, pronáší smuteční řeč. Dříve byla rakev pokládána na
místo, kde byl v podlaze trvale vytvořený
otvor s odnimatelným krytem. Do něho
byl Bacchus po skončení obřadu uložen
jako do hrobu. Za rakví jdou plačící pozůstalí, truchlící po právě končícím bujarém veselí, kteří pak při obřadu obstoupí
rakev a srdceryvně se s Bacchusem loučí.
Ten má z recese odhalené mužství, z něhož na kolemstojící stříká voda. Někteří
účastníci průvodu mají na důkaz smutku
na nohou pod koleny uvázány kapesníky.
Tradice pochovávání Bacchusa na maso-

pustním úterý se v Němčicích uchovala
dodnes a místní se jí snaží i nadále udržet.
Ojedinělým zvykem v tradici němčických masopustů bylo a dodnes je vystoupení tak zvaných kominíků. Ti přicházejí
do sálu doprovázeni svižnou melodií, držíce se jeden za druhého v tak vytvořeném
„hadu“, na hlavách mají uvázané kapesníky se zauzlenými rohy a na čelech označení černým křížkem ze sazí jako tak zvaným popelcem. O Popeleční středě totiž
v kostele při obřadu žehná kněz věřícím a
na čele jim svěceným popelem dělá křížek. Lidová víra také tvrdila, že požehnaný popel přináší polím úrodu. Kominíci takto přítomným oznamují, že začala
postní Popeleční středa a skončilo veselení. Všichni kominíci poskakují jednotně
v rytmu melodie; první kominík drží v ruce proutěné koště, kterým si ladně mává
v taktu muziky a občas s ním přetáhne kolemstojící diváky nebo posledního kominíka na chvostu „hada“. Ten se snaží utéci
do strany a tak se celý „had“ vlní po celém sále. Poslední kominíci ke konci řady
vlivem vlnění a odstředivé síly, pro pobavení diváků létají sem a tam a mají se co
udržet. První kominík také občas náhle zamíří k oknu, kterým vyskočí ven a všichni
ostatní vyskáčí za ním. Než stačí poslední
kominík také vyskočit, už je tu dveřmi
první zpátky a poslednímu dává výprask.
Celý výstup je velice zábavný a i tuto tradici se místní snaží udržet. Po této produkci dříve masopustní zábava končila a
začínal půst.
-ijs-

Masopust v Předslavi
Již s mnohaletou tradicí, se v masopustním období každého sudého roku pořádá v Předslavi průvod všech možných (i
nemožných) maškar. Je to starodávná tradice, ale pro součastníky rovněž i zábava
a jako k takové, je k ní od všech místních
i přespolních přistupováno.
Masopustní průvod masek je v Předslavi skutečně tradiční záležitostí. Doba
jeho vzniku známa není, ale pamětníci
vzpomínají na jeho konání ještě někdy na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let,
než došlo k přerušení této zvyklosti a po
dlouhá léta se pak nekonalo nic, krom večerních maškarních zábav. Koncem roku
1987 vykrystalizoval návrh, že by se měl
masopustní průvod v obci zase obnovit a
tak se stalo, že se dva místní spolky,
Sokol a dobrovolní hasiči (tehdy vlastně
ještě požárníci) společně dohodly, uspořádat tento průvod v masopustní době roku
1988. Připravovaly se masky tradiční i nové a den před jeho uskutečněním se ještě
dokončovaly poslední přípravy. A pak se
všechno vydařilo k všeobecné spokojenosti
a to včetně počasí. Na základě tohoto
úspěchu zavládlo nadšení a zájem, celou
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akci v dalších letech znovu zopakovat.
V následujícím roce se to však nějak nepodařilo zorganizovat, a tak se pak udělala tak říkajíc z nouze ctnost a vznikla
tradice nová, pořádat tuto „atrakci všeobecného veselí“, nadále vždy jen v sudém
roce. Jak se časem ukázalo, toto v podstatě náhodné rozhodnutí, bylo velmi ku
prospěchu věci, protože každoroční příprava takovéto akce by asi byla natolik
vyčerpávající, že by mohla vyústit i v její
brzký zánik, jak tomu ostatně nasvědčují i
osudy podobných činností v jiných obcích
našeho okresu.
Počínaje rokem 1988 tedy skutečně
každé předjaří, jehož letopočet končí sudou číslicí, pořádají zmíněné dva předslavské spolky maškarní masopustní průvod obcí. Teoreticky je pravdou, že se
jedná o dvě organizace, ale jak to už tak
na vesnici chodí, prakticky jsou, až na výjimky, v obou spolcích zapojeni stejní lidé
a jde tak jen o to, aby se o případný výdělek či prodělek podělily dvě pokladny, a
aby tak hlavně ty prodělky nebyly tolik
bolestivé. Z dvanácti průvodů, pořádaných
od onoho roku 1988, bylo při prvních
šesti vždy až neskutečně krásné, slunné a
teplé počasí a teprve při tom letošním
mělo poprvé skutečně zimní ráz. Ani jednou se v celé té novodobé historii však
nestalo, aby se průvod kvůli počasí nemohl konat.
No a jak takový průvod vlastně vypadá a koho v něm můžete spatřit? Tak k tradičním maskám tu vždy patřil, a pokud se
podaří obstarat pár tažných koní, tak stále
patří, kočár s vrchností, tj. hrabětem a hraběnkou, které veze kočí, někdy i s lokajem
(kočár už dlouhá léta patří hasičům a slouží jedině k tomuto masopustnímu účelu).
Další tradiční a maskou je „Bakus“, kterážto maska měla původně představovat
starověkého boha vína a veselí v Řecku
nazývaného „Dionýsos“ v Římě pak „Bakchus“. Jedná se o vskutku notně vycpaný
oblek z pytloviny a osoba v něm oblečená,
má ještě nasazenu velkou papírovou hlavu. O půlnoci, při masopustní zábavě, se
pak provádí žertovný pohřeb této masky,
obdobně, jako jinde, hlavně asi na Moravě, pochovávají basu. Dříve toto konání
vlastně symbolizovalo ukončení období
zábav, před začátkem dlouhého postního
období. V dnešní době je to však jen další
atrakce k všeobecnému veselí.
Nikdy pak v průvodu nesmí chybět
pojízdná „katovna“. Tu tvoří krytá plošina, připojená za pomaličku se plížícím
traktorem. V jejích útrobách je nad popravčím špalkem připravený kat v rudé
kápi s (dřevěnou) popravčí sekerou a také
je zde umístěna poměrně dobře zásobená
„krčma“. Zvenčí jsou na tomto voze navěšeny tabule s výjevy z katovského prostředí. Tak například pod obrázkem, na němž
kat nalévá „norimberským“ trychtýřem do

odsouzence rum ze soudku, je nápis:
„Dejte si, co hrdlo ráčí“, jiná kresba, kde
kat napíná odsouzence na skřipec, je zas
doplněna nápisem: „Hezky vás tu natáhneme“. Kolem této katovny se pak pohybuje několik dobových policajtů (ve
starých, kostýmech s dlouhými, modrými
kabáty, s opaskem, pendrekem a historickou přilbou s „hřebenem“), chytají kolem
postávající diváky, odvádějí je do této
katovny a každý z nedobrovolně příchozích je rovnou předveden před kata.
Z hrozícího hrdelního trestu se však ještě
může vykoupit, když v tamní krčmě zaplatí rundu pro sebe, kata a svůj „policejní
doprovod“. Jak jistě již sami tušíte, ten,
kdo je na konci celého průvodu nejvíc
„sťatý“, je pak právě kat.
Z tradičních masek jsou pak v průvodu ještě dva „medvědi“ a také dvě tak
zvané „běhací kozy“. To je vskutku stará,
tradiční maska, tvořená jakýmsi postrojem
v podobě beznohé kozy, který si člověk,
stojící uprostřed, zavěsí za připevněné
popruhy na ramena. Kšandy tvořené těmito popruhy pak zakryje oblečeným kabátem, z pod nějž vyčnívají umělé nohy
v jezdeckých botách, připevněné na bo-

cích „kozy“. Své vlastní nohy pak dotyčný
„propůjčuje“ koze k jejímu pohybu. Celkový dojem pak působí, jakoby jel na
nějaké prapodivné dvounohé koze. Samozřejmě, že tito „kozí jezdci“ se snaží najíždět do přihlížejících diváků a trošku je
tou svou kozou potrkat. Na podobném
principu je založena i maska „báby s nůší“
a mezi obvyklé masky patří ještě „žid“.
Ten chodí s pytlem peří a k „radosti“ všech
přihlížejících, je všude rozhazuje (nejraděj
do vlasů divaček). Často je v průvodu také
možno vidět „kobylu“, kterou tvoří dva lidé pod látkovým kostýmem s papírovou
koňskou hlavou a kterou průvodem vodí
koňský handlíř. Další maskou je třeba
„svobodná matka“, což je vždy nějaký
chlap převlečený za ženskou držící panenku v povijanu a hledající mezi přihlížejícími diváky toho „zaručeně pravého“ otce
svého dítěte.
Krom těchto popsaných tradičních
masek, je pokaždé ještě spousta masek
jiných, které se třeba „ujmou“ tak, že je
příště snaha je opět zopakovat. Ať už jsou
to kominíci, řezníci, lékaři, či lazebnice,
které dokáží přihlížející diváky „vylepšit“
k nepoznání, nebo nějaké docela jiné mas-

ky. Jeden rok, kdy zrovna v televizi slavil
velký divácký úspěch seriál M.A.S.H, tak
byla v průvodu dokonce i tato jednotka.
Měla pojízdnou postel na kolečkách
s připevněným stojanem na infuzi, všichni
byli oblečeni v maskáčích, v přilbách a se
zelenými chirurgickými rouškami na obličejích. Schytávali kolem stojící diváky a
prováděli jim různé „chirurgické zákroky“
z nichž se potenciální pacient zase mohl
buď nějak vykoupit, nebo naopak uhradit
provedený zákrok. Cílem většiny masek je
všemožně škádlit přihlížející obecenstvo a
vybrat nějakou tu korunu, která pak putuje
do pokladen pořádajících spoklů na
pokrytí nákladů celé akce. Průvod vychází
vždy ve 14 hodin z místní sokolovny, zhruba dvě hodiny prochází za doprovodu dechové kapely po okružní trase celou obcí a
nakonec se zas do sokolovny vrací. Tam
také večer pokračuje maškarní masopustní
zábava až do pozdních nočních hodin.
Celé toto veselí bývá zakončeno následující den odpoledne, kdy je v sokolovně pořádán dětský maškarní karneval s hudbou
a řadou různých soutěží pro děti.
Ing. Václav Zíka

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Následující údaje představují rozpis utkání jarní části současné
sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané:
14. kolo Měcholupy – Kolinec
sobota 27.03. – 15:00
15. kolo Neznašovy – Měcholupy
sobota 03.04. – 16:30
16. kolo Měcholupy – Malý Bor
sobota 10.04. – 16:30
17. kolo Měcholupy – Bolešiny
sobota 17.04. – 17:00
18. kolo Velký Bor – Měcholupy
sobota 24.04. – 17:00
19. kolo Měcholupy – Týnec
sobota 01.05. – 17:00

20. kolo Běšiny – Měcholupy
21. kolo Měcholupy – Nalž. Hory
22. kolo Luby B – Měcholupy
23. kolo Měcholupy – Velhartice
24. kolo Horažďovice B – Měcholupy
25. kolo Měcholupy – Kvasetice
26. kolo Hradešice B – Měcholupy

neděle 09.05. – 16:00
sobota 15.05. – 17:00
neděle 23.05. – 17:00
sobota 29.05. – 17:00
neděle 06.06. – 15:00
sobota 12.06. – 17:00
neděle 20.06. – 16:00
Ing. Václav Blahouš

Historie
MĚCHOLUPY – po stopách
času (3)
Průmyslový ruch v Měcholupech reprezentovaly v 1. polovině 19. století panský pivovar a lihovar, 3 plátenické manufaktury o 19 stavech a jedna varna drasla.
Ze živností uvádějí na měcholupském statku 1 bednáře, 2 řezníky, 1 zednického mistra, 6 mlynářů, 4 kováře, 4 krejčí, 1 obuvníka, 1 truhláře, 2 koláře a 1 tesařského
mistra. V té době již vedla přes území statku silnice z Klatov do Nepomuka. Kolem
r. 1850 vykazovala komenda Měcholupy
populaci 1324 obyvatel a sice Měcholupy
305 ve 41 domech, Makov 209 ve 25,
Újezdec 56 v 10, Domažličky 118 v 16,
Těšnice 12 ve 2, Pečetín 258 ve 39,
Petrovičky 182 ve 26, Hůrka 39 v 5 a
Třebíšov 145 obyvatel v 19 domech.
Měcholupy byly často postihovány
povodněmi, které zaplavovaly spodní část

obce, což přes různé úpravy toků trvá do
současnosti. Dřevěným budovám se nevyhýbaly ani požáry. Jeden z největších vypukl 24. dubna 1884 v 1,30 hod v noci,
kdy vyhořela obytná stavení čp. 36, 16,
17, 18, 19 a pak se vítr obrátil a chytly
stodoly od č.18 zpět až k č.15 a od té i
obytné stavení. Jednalo se o úmyslné
zapálení domu čp. 36. Dne 26. července
1886 vypukl požár ve stodole čp. 26 a
vyhořelo ještě dalších 5 chalup (čp. 29,
30, 31, 32 a 38). Příčina se nevypátrala.
V noci na 29. července 1887 vyšlehl oheň
ze stavení č. 33 a vyhořela stodola k čp. 4
a stavení čp. 20 a 44. Příčina se rovněž
nezjistila.
Začátkem 20. století žilo v Měcholupech v zámku, panském dvoře a 44 domech – chalupách 320 obyvatel. Ze řemeslníků tu byli: 1 kovář, 1 truhlář, 2 obuvníci, 1 bednář, 1 mistr zednický, 2 mistři
pokrývači, 5 tesařů a 10 zedníků, jeden
hostinec a obchod.
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V té době potravu obyvatel tvořila většinou ráno káva s přísadou nebo jen z praženého žita, k obědu obyčejně polévka (zavrcená, kapaná, krupičková, česneková,
nudlová, chlebová) a vdolky nebo knedlíky se zelím, ovšem bez masa. To přicházelo na stůl velmi zřídka. K obědu se také
dělal guláš z brambor, škubánky, hrách a
kroupy. Většinou to byla jídla moučná.
Proto nastaly problémy začátkem války,
kdy podle vládního nařízení byla vypočtena spotřeba mouky a mlýnských výrobků v domácnosti na 246 gramů na osobu a
den, což bylo pro venkovské obyvatelstvo
nepostačující. Veškeré obilí mimo nařízením určenou spotřebu bylo rekvírováno.
(Rekvizice je zabrání části soukromého
majetku za mimořádných poměrů – mobilizace). Císařským nařízením byl ustaven
Válečný obilní ústav, jen kterému se mohlo všechno obilí prodávat. Mlynáři nesměli
mlít bez mlecího výkazu vydávaného občanům s udáním množství, které dotyčný mů-

Nová tvrz (zámek) a kaple sv.Apoleny

že podle propočteného limitu semlít. Veškeré semílané obilí museli také zapsat do
své mlecí knihy. Mlynáři se sice bránili
vyhovět prosbám o semletí obilí navíc i za
vyšší cenu, ale vlastně na tom byli v té
době nejlépe.
Světová válka 1914 – 1918 zasáhla
velmi citelně do obecního dění. Od 26. října 1914 do 16. června 1915 se konalo 7
odvodů, zvaných domobranecké prohlídky. Týkaly se ročníků 1877 – 1896. Další
odvody osmnáctiletých následovaly po
celou dobu války. Z odvedených bylo na
válečné fronty povoláno 32 mužů a devět
se jich už nevrátilo. Tato nešťastná léta
byla ve znamení stálých odvodů lidí, koní,
dobytka, obilí, brambor, sena i slámy. Docházelo k rekvizicím barevných kovů, mosazných hmoždířů, měděných pánví a kotlů i klik od dveří a cínových věcí. Došlo i
na zvon a píšťaly varhan z kaple. Požadováno bylo odevzdávání sádla, másla i vajec. Ceny zemědělských produktů se zvyšovaly a vojsko důsledně dbalo na odvod
všeho, co převyšovalo stanovené limity
spotřeby obyvatel. Zboží se v obchodě ne-

zdrželo, neboť, jak píše kronikář, ženy narukovaných vojínů braly stálé podpory od
státu a mnohé si to pochvalovaly, zvláště
ty, které měly muže opilce, co jim na živobytí dával jen malou část svého výdělku.
Před válkou bylo v oběhu mnoho mincí zlatých (deseti a dvacetikoruny) a stříbrných (1, 2 a 5 koruny), ale jak začala
válka ztratily se z oběhu včetně drobných
bronzových jedno a dvouhaléřů a niklových deseti a dvacetihaléřů, které se zřejmě roztavovaly ve zbrojovkách. O drobné
byla taková nouze, že se u kupce mohlo
platit jen papírovými dvoukorunami, které
vláda povolila i trhat na půlky a čtvrtky.
Dvou a dvacetihaléře byly pak raženy
železné.
V únoru 1919 při odluce od rakousko-uherské měny se podle nařízení vlády
kolkovaly bankovky od 10,- K výše. Každý, kdo měl hotové peníze, je musel předat k okolkování a vrácena mu byla jen
polovina a na zbytek dostal od bankovního domu potvrzení. Dále musel každý
přihlásit veškeré půjčky, losy a cenné pa-

píry a byly sepsány a oceněny všechny
nemovitosti, aby berní úřad měl přehled o
jmění občanů. Následovalo vyměření majetkové daně a nemalé daně z válečného
přírůstku na majetku za roky 1914 – 1919.
Daň z obratu ve výši 2% musel každý
platit z toho co prodal a i z toho, co ze
svého hospodářství snědl v přepočtu na
peníze. V kolika rukou zboží bylo, vždy
se o 2% zdražilo.
Pamětihodnou událostí v poválečném
období v Měcholupech byla parcelace velkostatku, i když nedopadla tak, jak se
očekávalo. Řád maltézských rytířů prosadil u Nejvyššího soudu v Brně, že každému uživateli toho kterého řádového panství musí zůstat 150 ha hospodářské půdy,
i když jiným velkostatkářům (např. Černínům) byl ponechán jen jediný statek se
150 ha. Bylo to velké zklamání neboť se
pomýšlelo na rozparcelování celé této staré německé bašty. Až v r. 1922 se dočkali
ti, kteří měli dlouhodobé pachty, neboť
podle poválečného zákona ten, kdo měl
18 roků půdu v nájmu od velkostatku, připadla mu za malou úhradu do vlastnictví.
Drobným hospodářům tak připadlo 20 ha
a 16 arů půdy řádu.
Koncem r. 1923 vyšla v novinách zpráva, že statek Měcholupy bude parcelován,
ale že mu zůstane 150 ha orné půdy a
všechny lesy a rybníky. Proto se 8. ledna
1924 vypravila do Prahy deputace domkářů (Josef Partingl, Josef Cimický a Jan
Sedláček) na Zemský pozemkový úřad,
aby ten vyjednal s velkopřevorem řádu
výměnu statku Měcholupy za jiný, neboť
uchazečů o půdu je mnoho. Ke směně ale
nedošlo. Do 4. února 1924 měly být podány všechny přihlášky o panskou půdu a
rozděleno bylo 106 ha, 85 arů a 58 m2.
Rozdělen byl celý Makov, část v Újezdci,
Nedaničkách, Kamýku a z Měcholup Volšovky. Ti co dlouhodobě sloužili na statku, platili cenu poloviční.
J.M.

Kultura
Pokud jste se nezúčastnili,
přijďte příště!
V poslední době se obyvatelé obce
Předslav i blízkého okolí mohli zúčastnit
mnoha kulturních akcí.
V pátek 11.12.2009 se zaplnil předslavský kostel hojným počtem návštěvníků, kteří si přišli poslechnout krásný
koncert žáků klatovské LŠU. Organizátory koncertu byli Šárka Pojarová a pan
Majer.
V úterý 15.12.2009 byl v Předslavi
před školou poprvé rozsvícen vánoční
stromeček. Hezkou vánoční atmosféru navodilo vystoupení pěveckého sborečku ZŠ
a MŠ Předslav. Poté se účastníci pře-

místili do kostela, kde vyslechli koncert
pěveckého sboru ZŠ a MŠ Měčín. Poslech
nádherného zpěvu v tomto duchovním
prostoru byl pro všechny přítomné krásným zážitkem.
V pátek 18.12.2009 potěšily své rodiče i rodinné příslušníky děti v MŠ besídkou s programem Vánoční pohádka.
Na sobotu 19.12.2009 připravila kulturní komise divadelní představení v hostinci v Makově. Herečky Divadla Dráček
sehrály pohádku O sněhulácích, která se
moc líbila nejen všem přítomným dětem,
ale i dospělým. Pořadatele mrzí, že hodně
míst v sále zůstalo neobsazených.
Ve čtvrtek 4.3.2010 se uskutečnila
v budově předslavské školy cestopisná
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přednáška pana PhDr. Jana Duchka z Klatov na téma Nový Zéland. Všichni účastníci si poslechli zajímavé povídání o této
krásné zemi a prohlédli spoustu nádherných fotografií. Těší nás, že se zúčastnily
také děti z místní i měcholupské školy.
Děkujeme všem organizátorům, zejména ZŠ a MŠ Předslav, všem účinkujícím i všem návštěvníkům za zájem o
naše akce.
Na 27.3.2010 připravovala kulturní
komise divadelní představení Čertovy zlaťáky v provedení Farního divadelního spolku v Plánici. Tato akce se bohužel neuskuteční. Pláničtí ochotníci představení odřekli.
Marie Blahoušová

Různé
Informace z dění v obci:
Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů, se v obvodu naší obce konaly od 12. prosince 2009 do 15. ledna 2010.
Termín určený pro jejich uspořádání byl tentokrát zkrácen o 14 dní z důvodu voleb do všech orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Výroční valná hromada okrsku pak proběhla 22. ledna. Ve všech našich SDH (Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky a
Předslav) si jejich členové na těchto výročních valných hromadách volili svá nová vedení, následně pak na výroční valné hromadě
okrsku byli zvoleni i jeho představitelé.
V uplynulém období nehodnotili svoji činost z předchozího roku jenom hasiči, ale svoji výroční členskou schůzi měly i ZO
Českého svazu včelařů v Němčicích, ZO Českého svazu včelařů v Předslavi, ZO Českého zahrádkářského svazu v Předslavi nebo
Myslivecké sdružení Domažličky. Výroční valná hromada proběhla rovněž u TJ Sokol Předslav.
Zimní období začátku roku bývá krom jiného i ve znamení zábav a veselí, a nejinak tomu bylo v obvodu naší obce i letos. 9. ledna
uspořádal SDH Předslav, v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného sálu předslavské sokolovny, po několikaleté pauze opět svůj
hasičský ples, na kterém mohli jeho návštěvníci vyzkoušet i své štěstí v bohaté tombole. Na 13. února zorganizovali TJ Sokol Předslav
a SDH Předslav tradiční masopustní maškarní průvod obcí, zakončený maškarním plesem v sále místní sokolovny, kde následující den
odpoledne, 14. února, proběhl i dětský karneval. 16. února, na masopustní úterý, se uskutečnil také tradiční maškarní „Bakus“
v Němčicích, kde pak byl ještě 20. února uspořádán dětský karneval s hojnou účastí 27 dětí.
ZO Českého zahrádkářského svazu v Předslavi zorganizovala na 13. března přednášku na téma „Pěstování a ošetřování jablek,
podnože a řez ovocných stromů“, kterou zájemci vyslechly v sále pohostinství v Makově. Na stejném místě pak uspořádala dne 27.
března i tradiční zahrádkářský ples.
ZO Českého svazu včelařů v Předslavi uspořádala 20. března v předslavské sokolovně oslavu 110 výročí svého založení, na které
předvedla široké veřejnosti výstavku historických dokumentů, včelařských pomůcek i produktů a medového pečiva. Příjemná oslava
byla zakončena včelařským vínkem s hudbou a tancem.

Pozvánky:
10.4.2010 od 16:00 do 18:30 hod.
proběhne v sokolovně v Předslavi

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na další zpěv lidových písní

Odpoledne s aerobikem

„ZPÍVEJTE S NÁMI“

vedené cvičitelkou Lenkou Hajšmanovou
Program:
1. část
Aerobik mix (16:00 - 16:30 h) - aerobikové kroky spojené
do jednoduché vazby
Bodyforming (16:30 - 17:15 h) - posilování s gumičkami
a overbally a ručníky
Přestávka (17:15 – 17:30 h)
2. část
„Pomalé“ cvičení (17:30 – 18:15 h) - cvičení s prvky
pilates, power jógy, chi-toningu a PORT de BRAS
Strečink (18:15 – 18:30 h)
Vstupné: 30,- Kč

do makovske hospůdky dne 18. 4. 2010 od 15:00 hod.
Program:
1) Pěvecký soubor ZŠ Měčín
2) Malí flétnisté
3) Pěvecký sbor – „Seniorky“ Klatovy
4) Pěvecký sbor – „Lada“
5) Táboráku, plápolej
6) Dechovka „Ladovka“
7) Volná zábava
Těšíme se na setkání s Vámi a jistě rádi pobavíte sebe i
jine. Vítáni i nezpěváci.

(jedna část 20,- Kč)

S sebou: podložka, ručník na cvičení, pití, malé občerstvení
(ovoce, müsli), popř. náhradní oblečení na cvičení.

pěvecký sbor „Lada“

ZO Českého zahrádkářského svazu v Předslavi

Tělocvičná jednota Sokol Předslav

zve všechny zahrádkáře i ostatní občany
na přednášku spojenou s besedou na téma

zve všechny občany,
přijďte se s námi pobavit na

Vše o pěstování brambor

Tradiční pouťovou zábavu

půda, sadby, odrůdy, boj s chorobami a škůdci

která se koná v sobotu 1. května od 20:00
v sále předslavské sokolovny

Přednáší ing. Viktor Kopačka – vedoucí
šlechtitel brambor VESA Velhartice a.s.

k tanci a poslechu hraje hudba MARS

10.4.2010 od 14:00 hod. v hostinci v Makově
V omezeném množství zde bude možno zakoupit sadbu brambor.

vstupné obbvyklé
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