Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 15.

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

roč. 2010

Vážení spoluobčané,
Toto 15. číslo Zpravodaje vychází jako poslední ve volebním období 2006 – 2010.
V 1. čísle Zpravodaje byl zveřejněn Plán rozvoje obce na období 2007 – 2010. Sami tak můžete posoudit, jak současné zastupitel stvo obce pracovalo, co se podařilo či nepodařilo realizovat.
Přes řadu investičních akcí obec nečerpá žádný úvěr, nikomu nic nedluží. Na účtech obce na konci roku zbude přibližně
4,5 mil. Kč. dalších přibližně 5 mil. Kč je smluvně ošetřeno jako příjem z prodeje plynofikace.
Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům obce a členům kulturní komise za práci v ZO. Dále všem pracovnicím v základní
a mateřské škole, všem členům spolků a organizací za jejich přínos v rozvoji obce.
Rovněž děkuji představitelům Měcholupské zemědělské a.s. za dobrou spolupráci s Obcí Předslav.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
22. zasedání ZO Předslav dne 16.9.2010 v Předslavi:
Usnesení:
č. 272 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 21. zasedání ZO Předslav.
č. 273 – ZO projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za 1. pololetí 2010.
č. 274 – ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny č. 6/2010.
č. 275 – ZO projednalo a schvaluje termín 31.12.2011 jako konečný termín, kdy je možné žádat Obec Předslav o vrácení příspěvku na
III. Etapu plynofikace část Třebíšov – Němčice ve výši 7 000 Kč. Jedná se o přípojky zhotovené v roce 2010 v obci Němčice.
Vždy je nutné doložit doklad o odběru plynu.
č. 276 – ZO projednalo a schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků o vypořádání dotace II. etapy plynofikace mikroregionu
Měčínsko. Podíl Obce Předslav činí 15 956 Kč.
č. 277 – ZO projednalo a schvaluje prodej části parc.č. 790/28 v k.ú. Předslav manželům Karlovi a Zdeňce Velíškovým, Předslav č.p.
41, za cenu 36 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
č. 278 – ZO projednalo a schvaluje prodej parc.č. 294/4 v k.ú. Makov u Předslavi o výměře 44 m2 paní Marii Dolejší, Kaznějovská
1221/31 Plzeň, za cenu 30 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
č. 279 – ZO projednalo a schvaluje záměr směnit nově vytvořenou parc. č. 528/70 o výměře 600 m 2 v majetku Měcholupské
zemědělské a.s. za obecní pozemek ( jedná se o pozemek pod nově vybudovaným vodojemem).
č. 280 – ZO projednalo a schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky Měcholupské zemědělské a.s. ve výši 107 100 Kč.
č. 281 – ZO projednalo a schvaluje smlouvu mezi Obcí Předslav a Měcholupskou zemědělskou a.s. o příspěvku na opravu místních
komunikací ve výši 107 100 Kč.
č. 282 – ZO projednalo a schvaluje záměr zpracovat projekt a podat žádost v 21. Výzvě z OPŽP prioritní osa 6.5. „Revitalizace
zeleně“.
č. 283 – ZO projednalo a schvaluje příspěvek ve výši 2 000 Kč pro SDH Němčice s vyúčtováním do 31.12.2010.
č. 284 – ZO projednalo a schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč Obci Raspenava na obnovu mateřské školy poškozené povodněmi.
č. 285 – ZO projednalo a neschvaluje smlouvu o spolupráci mezi Obcí Předslav a Městem Klatovy ve věci „Průvodce sociálními a
doprovodnými službami“.

Informace obecního úřadu
Volby do zastupitelstva Obce Předslav proběhnou ve dnech 15. a 16.10.2010
ve volebním okrsku č. 1
ve volebním okrsku č. 2
ve volebním okrsku č. 3
ve volebním okrsku č. 4
ve volebním okrsku č. 5

Předslav v hasičské zbrojnici v Předslavi
Měcholupy ve zdravotním středisku v Měcholupech č.p. 21
Makov v hostinci v Makově č.p. 7
Petrovičky v budově obce v Petrovičkách č.p. 21
Němčice v budově bývalé školy v Němčicích 53
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Vzdělávání
Ze ZŠ a MŠ Předslav
Pro školní rok 20010/2011 zůstává organizace školy i personální obsazení neměnné.
Změnil se pouze počet docházejících dětí a
žáků.
Do MŠ bylo pro tento školní rok zapsáno 26 dětí, což je s ohledem na kapacitu naší školy nejvyšší možný počet.
Z tohoto počtu je deset dětí předškolních,
včetně dvou dětí s odkladem školní docházky, pět dětí je ve věku 4 až 5 let a
jedenáct dětí je tříletých. Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po
stránce fyzické, psychické i sociální, a tak
o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje nejen
věk dítěte, ale především skutečnost, zda
je dítě zdrávo, zda je psychicky i fyzicky
vyspělé. Aby se dítě mohlo tohoto vzdělávání zúčastňovat aktivně a s osobním uspokojením, nesmí zákonný zástupce dítěte
z nejrůznějších důvodů tajit závažné skutečnosti o dítěti.V opačném případě může
být pobyt v mateřské škole pro dítě stresovou záležitostí. Tak jako Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
vydaný Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, tak také Školní vzdělávací
program předpokládá, že dítě, které nastoupí do MŠ, bude schopno cílené činnosti. Předpokládá se, že si dítě v prostředí rodiny již osvojilo základy sebeobsluhy, že se umí najíst, částečně obléknout,
zvládá základy hygieny, je schopno verbální komunikace a reakce na pokyny dospělého.

Do ZŠ nastoupilo k 1.září 33 žáků.
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Také dítě přicházející do 1. ročníku
základní školy by mělo být pro školu zralé
a připravené, aby bez velkých potíží a
trápení zvládlo její nároky a zátěž. Optimální připraveností se například rozumí:
- dítě rozumí mluvené řeči, komunikuje
ve větách, klade otázky, vypravuje a
popisuje, reaguje na pokyny
- orientuje se v okolí, zná adresu, jména, povolání rodičů,
- dokáže spočítat, vyjmenovat řadu čísel, chápe pojmy málo, více, nejmenší,
největší
- rozkládá slovo na písmena, ví, na jaké
písmeno slovo začíná
- je manuálně šikovné, ovládá pohyby
svého těla, zachází s nůžkami, správně
drží tužku
- dokáže se soustředit a odolá rušivým
podnětům
- umí navázat kontakt a umí se podřídit
autoritě
- zvládá emociální projevy, je schopné
odložit přání na později
- je schopné pracovat ve skupině
- dodržuje pravidla chování, podřídí se
pokynům, i když je to pro něj nepříjemné
- má zájem o nové věci, těší se do školy.
Aby mohlo být dítě ve vzdělávacím
procesu úspěšné, je nutné, aby bylo v psychické pohodě a zcela zdravé. S ohledem

na to důrazně žádáme rodiče, aby posílali svoje děti do školy zdravé. Množí se
nám případy, kdy rodiče požadují, abychom dětem podávaly léky. Nemůžeme
nahrazovat lékařskou péči. Nehledě na to,
že každé nemocné nebo nedoléčené dítě
nakazí ostatní.
Bohužel je všeobecným jevem, že připravenost dětí na vstup do mateřské i do
základní školy se stále horší. Z programového prohlášení vlády České republiky vyplývá, že i vláda usiluje o posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte.
Zvažuje možnost uzavření Smlouvy mezi
rodinou a školou o chování dětí s cílem
zajistit lepší vymahatelnost plnění rodičovských povinností při vzdělávání dětí.
V ročním plánu se budeme zaměřovat
především na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na kvalitu vyučovacího
procesu, na rozvoj klíčových kompetencí.
Mezi prožitkové aktivity jsme zařadili například plavecký výcvik, ukázky výcviku
dravců, dlabání dýní, zdobení perníků, návštěvu DDM v Klatovech, pečení bramborů. Před koncem kalendářního roku budeme tradičně rozsvěcovat vánoční strom,
čeká nás vánoční koncert, a rozneseme
světýlko dobré pohody. Plánujeme výrobu
betlému. Ústřední trojici postav vyrobí děti ve škole ve školní družině. Doufáme, že
s výrobou ostatních postav pomůže široká
veřejnost. Marie, Josef a děťátko budou
ve vstupu do MŠ vystaveny, aby ostatní
tvůrci mohli přizpůsobit a sjednotit velikost dalších součástí betlému.
A. Vlasáková a Mgr. A. Kroupová

Spolky
Z činnosti Mysliveckého
sdružení Domažličky
Jedním ze spolků vyvíjející činnost v obvodu Obce Předslav je i Myslivecké sdružení Domažličky. V současné
době myslivecky hospodaří ve společenstevní honitbě, kterou si pronajímá od Honebního společenstva Měcholupy. Do honitby jsou začleněny katastry obcí nebo
jejich části a to Předslavi, Měcholup, Makova, Petroviček, Němčic, Zbyslavi, Pečetína, Kroměždic, Myslovic, Domažliček,
Újezdce a Ostřetic. Celková výměra honitby je 1732 ha honebních pozemků a výkon
práva myslivosti na nich provozuje 35
řádných členů.
V honitbě je hlavní zvěří zvěř srnčí,
uměle se odchovávají kachny divoké a
v menší míře pak zvěř bažantí. Zajíci se
v honitbě téměř nevyskytují i když se již

více jak 20 let neloví. Před několika lety
jsme vysadili do honitby 25 párů koroptví,
avšak výsledek nesplnil očekávání, neboť
nákladná akce nepřinesla zvýšení stavu
této zvěře.
Prvořadým úkolem všech členů je
péče o zvěř a její ochrana, v době zimního
strádání pak její přikrmování. V měsíci
září pořádá myslivecké sdružení několik
honů na divoké kachny, koncem roku
naháňky na zvěř černou a zvěř myslivecky
škodlivou.
Veškerá myslivecká, kulturní a společenská činnost sdružení se odehrává v nově vybudovaném mysliveckém areálu „U
Zlomené pažby“ v Měcholupech. Areál
byl vybudován brigádnickou pomocí všech
členů a pořádáním různých mysliveckých
akcí je znám myslivcům v širokém okolí.
V minulých letech se v tomto areálu konala i celorepubliková kynologická akce
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„13. Memoriál profesora Jaroslava Svobody“ – všestranné zkoušky hrubosrstých
ohařů. Každoročně se zde pořádají speciální zkoušky loveckých psů z vodní
práce.
Významnou akcí, která zde také proběhla v měsíci srpnu letošního roku, byla
oslava 30. výročí založení Mysliveckého
sdružení Domažličky. Ve slavnostním
projevu bylo vzpomenuto a poděkováno
všem členům, kteří se v minulosti zasloužili o jeho činnost. Při této příležitosti byla uspořádána výstava trofejí srnčí zvěře
ulovené v naší honitbě, na které mohli
účastníci zhodnotit chovatelskou práci
sdružení. Činnost členů v uplynulých 30-ti
letech také dokumentovala malá výstavka
dobových fotografii a historických zbraní.
Naše myslivecké sdružení velmi dobře
spolupracuje s místní Měcholupskou zemědělskou a.s. Brigády na sběr kamene na

jejích pozemcích jsou každoroční samozřejmostí. Na oplátku pak dostáváme od
akciové společnosti odpady obilí pro
přikrmování zvěře. Dobrá spolupráce je i
s Klatovským rybářstvím a.s., na jejich

rybnících provádíme umělý odchov kachen.
Na závěr lovecké sezony pořádáme
vždy „Poslední leč“, která se letos uskuteční 27.11.2010 od 20.00 hod v hostinci

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
V závěru ročníku 2009/2010 okresní soutěže III. Třídy v kopané, skončilo (i po dohrání všech barážových utkání) mužstvo
Sokolu Měcholup na třetím, nepostupovém místě a počítalo
s tím, že bude v následujícím ročníku opět bojovat ve III. třídě.
na svém jednání 7.7.2010 však sportovně technická komise okresního fotbalového svazu Klatovy vzala na vědomí oznámení TJ
Klatovy o stažení přihlášky „B“ družstva mužů do nového ročníku 2010/2011 okresního přeboru. Na základě stažení této přihlášky pak komise rozhodla nabídnout postup do okresního přeboru
třetímu týmu v konečném pořadí III. třídy, Sokolu Měcholupy,
který tuto nabídku přijal. A tak naši fotbalisté v tomto ročníku
zápolí v soutěži o třídu vyšší než doposud, což se zatím odráží i
na dosavadních výsledcích. Dosud se z podzimní části soutěže
odehrálo prvních sedm kol a navíc se již v srpnu předehrálo 13.
kolo soutěže. Výsledky jednotlivých utkání byly následující:

v Makově a na kterou zveme širokou veřejnost.
Ing. Josef Škanta
místopředseda MS

5. kolo Velký Bor – Měcholupy; hráno v sobotu 18.09. od
16:30; výsledek 4 : 0 (2:0); branky: 39., 69. Červený Tomáš, 34.
Šimanovský Robert, 88. Zoubek Tomáš; rozhodčí: Abraham
Josef; ČK: 0:1 (Valečka Jan); diváků 100.
6. kolo Mochtín B – Měcholupy; hráno v neděli 26.09. od
16:30; výsledek 2 : 0 (1:0); branky: 27. Pavel Staněk, 94. Jaroslav Pavlík; rozhodčí: Lažánek Karel; ŽK 1:0; diváků 50.
7. kolo Měcholupy – Žihobce; hráno v sobotu 2.10. od 16:00;
výsledek 1 : 0 (1:0); branka: 30. Lukáš Jakubec; rozhodčí:
Habada Vladislav; ŽK 4:2; diváků 70

13. kolo Měcholupy – Vrhaveč; hráno v sobotu 14.08. od 17:00;
výsledek 0 : 0 (0:0); rozhodčí: Haviar Štefan; ŽK 3:5; diváků 50.
1. kolo Hory Matky Boží – Měcholupy; hráno v sobotu 21.08.
od 17:00; výsledek 3 : 1 (1:0); branky: 45. Procházka Pavel, 48.
Halas Pavel, 64. Vojta Václav – 57. Novák Petr; rozhodčí:
Brůha Radek; ŽK 4:2; diváků 80.
2. kolo Měcholupy – Žichovice; hráno v sobotu 28.08. od
17:00; výsledek 1 : 6 (1:3); branky: Dražka Petr – Chod Oldřich
2, Harenčák Jiří, Šiška Radim, Piller Karel, Brož Karel; rozhodčí: Bureš Michal; ŽK 1:0; diváků 50.
3. kolo Nezamyslice – Měcholupy; hráno v sobotu 04.09. od
17:00; výsledek 1 : 0 (0:0); branka: 67. Musil Ondřej; rozhodčí:
Koura Radim; ŽK 0:2; diváků: 40.
4. kolo Měcholupy – Sušice B; hráno v sobotu 11.09. od 17:00;
výsledek 0 : 1 (0:1); branka: 10. Šimeček; rozhodčí: Špindlerová
Zuzana; ŽK 1:1; diváků 50.

Průběžná výsledková tabulka vypadala 2.10. večer následovně:
Rk.

Tým

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

Žichovice
Luby "B"
Nezamyslice
Mochtín "B"
Vrhaveč
Velký Bor
Sušice "B"
Janovice
Velké Hydčice
Chanovice "B"
Žihobce
Hory Matky Boží
Bezděkov
Měcholupy

Záp

+

0

-

Skóre

7
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
7
8

7
6
5
5
4
4
4
3
1
2
1
2
1
1

0
0
1
0
2
1
1
2
3
0
3
0
2
1

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

22 : 4
21 : 7
17 : 10
15 : 13
15 : 8
10 : 6
9 : 12
11 : 15
9 : 12
7 : 12
7 : 13
9 : 22
15 : 19
3 : 17

Body (Prav)

21
18
16
15
14
13
13
11
6
6
6
6
5
4

( 15)
( 6)
( 1)
( 6)
( 2)
( 1)
( 4)
( -1)
( -6)
( -9)
( -6)
( -6)
( -7)
( -8)

Zbývající zápasy podzimní části se odehrají v termínech:
08. kolo Velké Hydčice – Měcholupy sobota 09.10. – 16:00
09. kolo Měcholupy – Chanovice B sobota 16.10. – 15:30
10. kolo Luby B – Měcholupy
neděle 24.10. – 15:30
11. kolo Měcholupy – Bezděkov
sobota 30.10. – 14:30
12. kolo Janovice – Měcholupy
sobota 06.11. – 14:00
Ing. Václav Blahouš

Historie
PŘEDSLAV pohledem
kronikáře (1)
Nechceme-li, aby potomci naši měli
příčiny stěžovat si jednou na nedbalost
naši, teda hleďme, aby v každé řádné obci byla též řádná pamětní kniha opatřena a náležitě opatrována. Buďme pamětlivi, že v kronice zanecháváme svým
potomkům drahý odkaz a že po létech
budou nám blahořečiti za naši lásku
k rodné půdě a tím také k celé milé vlasti. Vděk potomků bude nám zajisté nejlepší odměnou. Je psáno v Návodu k vedení pamětních knih, vydaného nákladem
Rolnické tiskárny v Praze téměř před sto
léty. „Zlatá věc je paměti spisovati“.
Letos již uplynulo rovných sto let od
parcelace a tedy i likvidace panství –
Otín-Předslav. Ale nepředbíhejme sled
událostí a vraťme se až na samý začátek

Předslav před 100 lety

historie Předslavi. Když v r. 1923 pan
učitel Josef Duchek (řídícím učitelem byl
od r. 1934) se svolením obecního zastupitelstva za starosty Antonína Šimice začal psát Pamětní knihu obce Předslavi,
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jistě věřil, že se najdou pokračovatelé této
záslužné činnosti. Kroniku psal do r. 1940,
ředitelem byl do r. 1954 a zemřel 3.1.
1957. Od r. 1958 pokračovala v psaní paní Miluše Beštová, učitelka Mateřské ško-

ly v Předslavi do r. 1964. V r. 1969 byla
jmenována kronikářkou pracovnice MNV
paní Marie Dolejší z Makova, která zápisy
od r. 1965 doplnila a vedla kroniku do r.
1973. Dne 28.7.1974 byl vedením obecní
kroniky pověřen agronom JZD Jaroslav
Černý z Petroviček, který celkem podrobně zapisoval události v rozsahu rozšířeného MNV zahrnujícího kromě Předslavi
také Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov, Hůrku a Němčice do r. 1978. Po
jeho předčasné smrti (7.4.1979) byl
schválen radou MNV kronikářem pan
Václav Votava z Předslavi (nar. 21.4.
1914) který s pečlivostí sobě vlastní v zápisech do kroniky pokračoval do r. 1992.
Jím ale psaní obecní kroniky po 69 letech
zatím skončilo. Je škoda, že v zajetí jiných událostí a směrů se na zaznamenávání současnosti moc nemyslí. Kopie čtyř
dílů Pamětní knihy obce Předslav (originály si ponechal Městský archiv Klatovy)
jsou uloženy na Obecním úřadu Předslav
a je možno do nich nahlédnout. Je to
zajímavé čtení, které nám přibližuje již
zapomínané události a pomáhá nám pochopit smysl lidského snažení, úspěchy i
nezdary a chuť jít stále vpřed. Zalistujme
proto stránkami kroniky a připomeňme si
ve čtyřech pokračováních, co zajímavého
se v průběhu staletí v obci událo. Kronikář pan Josef Duchek nám jistě promine,
že se zaměříme jen na ten časový úsek,
který on do kroniky zaznamenal. Proto
Vy všichni, kteří z této knihy čísti budete,
buďte pamětlivi slov „Svoboda těžko se
dobývá, těžko udržuje, ale lehko, velmi
lehko se ztrácí“.
Podle pověstí stávala prý Předslav na
pozemcích, kde se nyní říká Na lhotech.
Jsou to pozemky rozkládající se na levé
straně při silnici vedoucí z Předslavi k Ostřeticům. Obyvatelé museli pánům, co
vlastnili tvrz na místě, kde dnes stojí sokolovna, robotovat. Aby měl pán své poddané více pod dohledem, daroval jim pozemky přímo pod tvrzí, kam svá dřevěná
obydlí přestavěli. Odtud dáno nové domovině jméno „Představa“, Předclava, Předslav. Většina ostatních čísel byla vystavěna za Měchury, který dal lidem pozemky
po obou stranách dnešní okresní silnice až
k rybníku pod vsí.
Z věrohodných zápisů se dočítáme, že
Předslav od dávných dob bývala sídlem
zemanským a východiště vladyků z Předslavi, z nichž první znám je roku 1370
jako Vilém Jeník z Předslavě, také z Mečkova nebo Nedanic řečený. Jako nástupce
uvádí se Frána z Předslavě. V létech 1404
– 1408 patřila Předslav Rupertu z Tlucné.
Z následujících držitelů žádný znám není,
až teprve Beneš z Újezdce, jenž r. 1435
katolického kněze do Předslavi dodal.
V druhé polovině téhož století náležela Předslav Ondřeji z Předslavě a Půtovi. Ti však neměli žádné děti, proto veške-

ré jmění připadlo králi Vladislavu II.,
který roku 1483 tvrz Předslav s dvorem
poplužným a vsí udělil ještě s jinými statky Půtovi z Ryžemberka a Švihova, nejvyššímu sudí. Po nějaké době přešla tvrz
Předslav do rukou Petra z Damnice, jenž
se vysokého stáří dožil. Předslav odkázal
r. 1522 své manželce Anežce z Olbramovic a ze Lhoty tak, aby po smrti její
Předslav a jiné ještě jmění připadlo na
vnučky Anežku a Uršilu.
Když v r. 1535 Anežka, provdána za
Jana Měsíčka z Vyškova na Dolanech, zemřela, odkázala věno své 300 zlatých na
statku Předslavském zapsané své vnučce
Uršile ze Žihobec, manželce Viléma Boříkovského z Kašmberka na Boříkovech. Po
smrti Uršulině manžel její Vilém rozdělil
r. 1550 Předslav mezi tři dcery své tak, že
Barboře dostalo se světnice a komory
spodní a stavení proti mostnici. Bohunce
dostalo se půl pusté věže se sešlými pokoji se stranou k nové pivnici. Ku třetímu
pak dílu patřilo půl téže věže pusté a sešlé
pokoje k nové sázce. Díl tento patřil třetí
dceři Anně, která provdána byla za Bavora Sádlo z Kladrubec, který koupil díl od
Bohunky, provdané Chlumčanské r. 1554
za 415 českých hřiven a další rok koupil i
díl Barbory za 425 hřiven. Tak došlo ke
zcelení Předslavi.
Roku 1615 uvádí se jako držitel Předslavi Karel Říčanský z Říčan. Jakým způsobem Předslav získal, není známo. Karel
Říčanský byl v letech 1618-20 na straně
katolické církve a po Bílé Hoře podržel
statek svůj, který zůstavil svému synovi
Oldřichu Adamovi, jenž bydlel na tvrzi
v Předslavi ještě r. 1629. Oldřich postoupil pak statek svému mladšímu bratru
Petrovi Vilémovi, který jej prodal r. 1673
Magdaleně Maxmiliáně Kanické z Čachrova, rozené Lehomské z Malevic za 8000
zlatých. Tato žila v Předslavi několik let
se svým mužem Vilémem Jetřichem Kanickým z Čachrova. Když r. 1694 zemřela
bez pořízení, nastal spor o dědictví. Po
delším jednání připadl statek dceři její
Anně Ludmile provdané Konencové, která
statek r. 1700 prodala svému otci Vilému
Jetřichovi Kanickému za 18.000 zlatých.
Od toho koupil týž statek r. 1704 Albrecht Příchovský z Příchovic za 20 000
zlatých. Když tento po svém otci r. 1705
zdědil sousední statek Otín, byly oba statky spojeny v jeden velkostatek. Po tomto
spojení tvrz Předslav zanikla. Albrecht
Příchovský prodal velkostatek Předslav –
Otín r. 1708 Přibíku Vilému Kokořovci
z Kokořova. Ten byl v Klatovech velice
známou a váženou osobností, poněvadž
klatovští mu byli dlužni mnoho peněz.
Mý
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Památky, i zaniklé, našeho
(makovského) katastru.
Ve zpravodaji č. 5 z března 2008 jsem
se zmínil o staré lípě (při cestě do Ptína) a
o kříži s 2 lípami nad bývalým ovčínem.
Dnes bych se rád podělil s Vámi o
zajímavosti dalších památek.
Dřevěný sloupek se soškou sv. Jana
stával u pole od čp. 15, asi v polovině
cesty z Makova do Měcholup (na našem
katastru). Bylo to v místech, kde ze staré
silnice odbočovala cesta do polí (na Zadní
díly). Dříve na tomto místě stával kříž. Po
vystavění současné silnice r. 1948 – 9 zůstal stát u nepoužívané staré cesty, asi 10
metrů od nové silnice. Asi v roce 1962 byl
sloupek jako sešlý odstraněn. Soška sv.
Jana byla ještě v roce 1974 v držení Josefa Vlasáka z Makova čp 8, který sošku
opravoval a maloval. Nyní je v držení jeho vnuka Václava Vlasáka. Tato soška sv.
Jana bývala umístěna pravděpodobně v božích mukách, která v dávné minulosti stávala asi 50 metrů za křížem směrem do
Měcholup, na rozhraní obou katastrů. Obě
tyto památky jsou připomínány v roce 1722
v pomístných jménech názvů pozemků. Dále jsou zaneseny v první katastrální mapě
naší obce ve Stabilním katastru z roku
1837. Kdo ví, jaké osudy byly spjaty s těmito dnes již zaniklými památkami. Kolik
poutníků se u nich zastavilo a jaká byla
asi jejich historie, která by jistě zajímala
současné obyvatele.
Na pokraji obce stojí mezi dvěma
akáty křížek s kamenným podstavcem (směrem do Měcholup). Dříve stával na protější straně na parcele od čp 43. Byl zřízen
v roce 1894 nákladem od čp 15 na jeho
pozemku. K přemístění došlo z důvodu
stavby silnice. Pro ty, kteří dříve odcházeli do „jiného světa“ bylo toto místo posledním zastavením, posledním rozloučením se svým domovem a rodnou obcí.
Tyto řádky bych rád doplnil:
V minulosti si sousedé na venkově navzájem pomáhali. Nikdo nemohl říci, jako
je tomu často v dnešní době, že nebude
druhého potřebovat. Každá návštěva lékaře znamenala pro pacienta velké vydání, a
proto se k nemocnému volal, až když nemocný měl takřka „duši na jazyku“. K těžce nemocnému nebo k umírajícímu byl povolán kněz, aby byl před smrtí „zaopatřen“. Velkou důvěru míval venkovan
k bylinkám a lidovým léčitelům. Když byl
hospodář na smrtelné posteli, byl povolán
k poslednímu pořízení, čili „kšaftu“ rychtář (starosta) ještě s jedním sousedem.
V úvodu poslední vůle doporučil umírající
svou duši Bohu. Kněz při pohřbu vedl
průvod z domu smutku ke kříži (viz soška
sv. Jana) a od roku 1894 ke kříži na kraji
obce. Tam se průvod pomodlil a pokračoval za zpěvu pohřebních písní na

hřbitov. Dříve se pochovávalo jen do hrobu. Po skončení obřadu vystoupil jeden
z nejbližších příbuzných, který jménem
nebožtíka odprosil celou obec slovy, jež
končila: „Abyste mu odpustili, prosím vás
ponejprv, podruhé, potřetí“. Od 19.4.1985
se v Klatovském krematoriu konají pohřby žehem a do země je již málo pohřbů.
Když měl pohřeb mládenec či panna, doprovázeli zamřelého panny – družičky a
mládenci. Posledním takovýmto pohřbem
u nás v Makově byl v říjnu roku 1960 pohřeb devatenáctiletého Františka Brůhy
(viz snímky).
Dříve téměř neexistovalo ničení zařízení hrobů na hřbitovech vandaly. Snad
mimo třicetileté války a husitské revoluce.
Ani vykrádání kostelů či ničení památek,
připomínajících živod našich předků nebývalo.
Mezi další památky právem patří 3 duby, rostoucí u cesty kolem bývalého ovčí-

na. Pouhý pohled na tyto stromy upoutá
naše smysly a pohladí duši. Je k tomu ale
zapotřebí umění vnímat srdcem. Vždyť i
my, lidé, jsme vlastně jako ty stromy, vkořeněni do země, z níž pocházíme, do její
kultury a tradic, spojeni s domovem. Důvod jejich vysazení, stáří a další zajímavosti si řekneme v příštím článku ve spojitosti s bývalým panským ovčínem v Makově.
V druhé části mého dnešního příspěvku bych rád představil jména (příjmení),
která se v Makově vyskytovala za uplynulých 360 let, a která již v obci nejsou
(trvalá bydliště). Spolehlivým a zároveň
nejstarším seznamem obyvatel Makova je
tzv. „Robotní soupis poddaných podle víry z roku 1651“, který vyhotovil sám Sezema Sedlecký, majitel statku v Makově.
Ze soupisu je patrné, že v Makově v té
době byli všichni katolíci. Nejsou uvedeny děti mladší 12-ti let a osoby starší 50-ti

let, kteří nepodléhali robotě. V seznamu je
uvedeno 40 obyvatel: 5 vrchnost, 20 zaměstnanci dvora a 15 ve vsi, cituji soupis:
Já, Sezema Sedlecký z Újezdce a na
Makově, vrchnost 39 let, Kateřina Nabka
Sedlecká, rozená z Kokořova, manželka
36 let; Lidmila Salomena, dcera 13 let;
Dorota 43 let a Markéta 42 let, sestry
manželky mé.
Při službě mé (u Sezemy): Zikmund
Petlan – lokaj 31 let, manželka Eva 23 let,
dcera Kateřina 12 let; Michal Seydl 26 let,
manželka Dorota 21 let; Jakub Pachek 30
let; Pavel Kočí 24 let; Tomáš Motl 14 let;
Jan Kučera 13 let; Jan Pohůnek 12 let; Jiří
Sládek 25 let; Václav Kocián 27 let,
manželka Kateřina 21 let.
Při službě manželky mé: Dorota 16
let – komorná; Magdaléna 14 let – komorná; Anežka 21 let – šafářka; Magdaléna
23 let – kuchařka; Dorota 19 let – děvečka; Markéta 17 let – děvečka; Marie 13 let
– děvečka.
Ve vsi Makově: Martin Touš 31 let –
sedlák, manželka Anna 27 let, neteř Kateřina 13 let; Šimon Řehoř 29 let – chalupník, manželka Markéta 21 let; Martin Bárta 31 let – podruh, manželka Dorota 41
let; Šimon Přibyl 41 let – podruh, manželka Markéta 47 let; vdova Anna Melková 49 let, dcera Ludmila 14 let; pacholek ovčácký Petr Hauhr 35 let, manželka
Anna 25 let; obecný pastýř Jan Potužil 21
let, manželka Dorota 16 let.
Dalšími jmény pak byla: Babka, Baloun, Bartingr, Běšín, Bouzek, Brůha, Cimický, Čížek, Duchek, Fiala, Flekar, Fourek, Frank, Hladík, Hnojský, Hofman,
Horčička, Hošťálek, Janeček, Kabík, Kanta, Kašpar, Kodídek, Kotěšovec, Krátký,
Krauz, Křepelka, Kuba, Kubice, Loučka,
Matějka, Mayer, Mazanec, Melka, Motlík,
Němec, Nechyba, Nováček, Novák, Opatrný, Pastejř, Peroutka, Pezl, Pražák,
Rous, Schejbal, Schkanta, Sova, Staněk,
Svoboda, Šeba, Šilhavý, Štampach, Teřl,
Uhlíř, Urbánek, Valeš, Valdecký, Velíšek,
Vejvoda, Vlach, Vondrášek, Voráček, Vrabec, Zajíček, Žižkovský…
V současnosti jsou v Makově zcela
jiná jména.
J.Š.

Kultura
Z činnosti kulturní komise
Činnost kulturní komise neustala ani o
prázdninách. V neděli 8. srpna se uskutečnil komorní koncert v kapli sv. Apoleny
v Měcholupech. Početné obecenstvo nadchli mladí umělci krásnou interpretací
známých skladeb.

V září se sešli členové komise a připravili program akcí do konce kalendářního roku:
- v prostorách ZŠ a MŠ pokračuje cvičení jógy
- v říjnu se uskuteční beseda s panem
Milanem Strnadem o knize Židé v dějinách města Klatov, jejímž je autorem
-5-

- v listopadu provede kosmetička a vizážistka paní Růžena Molíková besedu
s ukázkou líčení
- 11.12. pozveme děti a širokou veřejnost na pořad Pohádkový kouzelník.
O podrobnostech jednotlivých akcí budou občané postupně informováni.
A. Vlasáková

Různé
II. ročník Němčického bahnění („traktoriáda“)
V loňském roce se konal první ročník Němčického bahnění, který se setkal s velkým ohlasem. Proto se
organizátoři rozhodli tuto akci letos zopakovat a pokusit se tak založit novou tradici v obci Němčice. Termín
letošního závodu byl stanoven na 28. srpna. Organizační tým neponechal nic náhodě a na závod vše pečlivě
připravil. Trať byla oproti loňsku doplněna o několik zajímavých úseků pro jezdce i diváky. Závod se jel ve třech
kategoriích: 1) Off Road, 2) Samovýroba (malotraktory), 3) tovární výroba. Do závodu se přihlásilo 15
startujících, kteří museli zdolat nelehký terén tratě s výškovými rozdíly a vodou. S napětím všichni přítomní
očekávali příjezd závodníků do cíle. Pro vítěze v jednotlivých kategoriích závodu byly odměnou zlaté poháry a
diplomy.
Letošní ročník velmi ovlivnilo počasí, neboť trať byla silně podmáčená, takže o zajímavé momenty nebyla
nouze. I přes nepřízeň počasí závod navštívilo mnoho diváků.
Poděkování patří především všem členům SDH Němčice, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a zajištění
občerstvení. Děkujeme Obecnímu úřadu Předslav za finanční příspěvek a zvláště Měcholupské zemědělské, a.s.,
za možný průjezd na jejích pozemcích.
V roce 2011 při třetím ročníku Němčického bahnění nashledanou.
Výsledková listina NĚMČICKÉHO BAHNĚNÍ 2010

Off Road

Samovýroba

Tovární výroba

1

Ing. Miroslav Mašát

2

Miroslav Mašát

3

Roman Zavadil

1

Jan Suda ml.

2

Antonín Žižkovský

3

Bohumír Kroupa

1

Ladislav Šilhavý ml.

2

Josef Nováček

3

Luděk Hořánek

Informace z dění v obci:
V letních měsících probíhala sezona v Lesním amfiteátru v Makově. Byl zorganizován dětský den, 2 divadelní
představení, 6 koncertů hudebních skupin a naplánováno bylo 20 filmových představení. Tyto akce navštívilo
přibližně 2 500 návštěvníků.
7. srpna zorganizoval SDH Němčice výlet do plzeňské ZOO pro rodiče s dětmi, který se jak těm malým, tak i
velkým účastníkům opravdu líbil. Za čtrnáct dní na to, 21. srpna, pak ještě uspořádal tradiční pouťové klání
v nohejbalu.
4. září se v Předslavi konalo rovněž tradiční Rozloučení s prázdninami, které pro místní i okolní děti společně
připravili SDH a TJ Sokol Předslav. Obě organizace pořádají tuto akci již dlouhou řadu let aby tak dětem
zpříjemnily začátek nového školního roku.

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.
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