Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 18.

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

roč. 2011

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás krátce informoval o činnosti OÚ. Byly opraveny místní komunikace včetně celkové opravy komunikace
Měcholupy – Újezdec. Bylo rozšířeno kolumbárium na Předslavském hřbitově o 15 urnových míst, proběhla oprava pomníku
v Měcholupech a v Němčicích. Také proběhla celková rekonstrukce zahradního domečku v ZŠ a MŠ. Do Měcholup již teče voda
z nového vodojemu v Předslavi s vyšším a regulovaným tlakem.
Ve všech obcích byl nainstalován nový bezdrátový rozhlas. ZO přistoupilo k tomuto kroku ze dvou důvodů, a to: z poměrně velké
zastaralosti starého drátového vedení ( v Třebíšově a na Hůrce nebyl rozhlas vůbec), a z nutnosti reagovat na časté výměny sloupů a
el. vedení ze strany společnosti ČEZ. Během letních měsíců bude probíhat zkušební provoz. Prosím občany o míru trpělivosti s novým
systémem, a také o připomínky a náměty např. s hlasitostí, slyšitelností a s umístěním reproduktorů. Tuto akci podpořil finančně
Plzeňský kraj.
Začala také sezóna v letním kině v Makově. Program na červenec a srpen najdete v pozvánkách. 28.května proběhl v areálu letního
kina dětský den. Za jeho přípravu a skvělý průběh akce chci poděkovat členům SDH Makov.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásný průběh léta, dovolených a prázdnin.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
3. zasedání ZO Předslav konané dne 21.4.2011 v Předslavi :
Usnesení:
č. 38 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 2. zasedání ZO Předslav.
č. 39 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a
přijímá tato opatření: Obec ukládá administrativní pracovnici provedení narovnání účtu 031.
č. 40 – ZO projednalo a s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy s firmou HL TRADE s.r.o., Tatiná 80 330 11 Třemošná na II. etapu
bezdrátového ozvučení Němčic, Petroviček, Makova a Předslavi ve výši nákladů 344 472 Kč.
č. 41 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Vialit Soběslav s.r.o. na opravu místní komunikace Měcholupy – Újezdec
ve výši nákladů 301 454,40 Kč.
č. 42 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr odprodat nově vytvořené parc.č. 578/59, 578/60 a 578/62 vše v k.ú. Němčice u
Klatov.
č. 43 – ZO projednalo a s c h v a l u j e žádost TJ Sokol Předslav o bezúročné půjčce ve výši 300 000 Kč na opravu fasády
sokolovny v Předslavi. Půjčené prostředky budou vráceny na účet Obce Předslav do 29.12.2011.
č. 44 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny duben 2011.
č. 45 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ZO ČZS v Předslavi ve výši 3 000 Kč s vyúčtováním do 31.12.2011
č. 46 – ZO projednalo a s c h v a l u j e úřední hodiny pracovnice OÚ s platností od 1.7.2011 takto: PO 7.00 – 15.00 hodin, ST 7.00
– 17.30 hodin, PÁ 7.00 – 11.00 hodin.
4. zasedání ZO Předslav konané dne 23.6.2011 v Předslavi :
Usnesení:
č. 47 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 3. zasedání ZO Předslav.
č. 48 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření Svazku obcí Měčínsko a závěrečný účet svazku za rok 2010 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
č. 49 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) cenu poukázek svozu TDO pro fyzické osoby na II. pol. 2011, která se skládá z ceny
poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km.: 1 x 14 dnů – cena 525 Kč + příplatek 40 Kč = celkem 565 Kč; 1
x 4 týdny – cena 335 Kč + příplatek 40 Kč = celkem 375 Kč; S1 – cena 765 Kč + příplatek 25 Kč = celkem 790 Kč; SII –
cena 420 Kč + příplatek 45 Kč = celkem 465 Kč; CHAL 1 x 14 dnů – cena 255 Kč + příplatek 10 Kč = celkem 265 Kč;
CHAL 1 x 4 týdny – cena 150 Kč + příplatek 15 Kč = celkem 165 Kč; Pytle 5 ks – celkem 450 Kč; Pytle 3 ks – celkem 300
Kč. b) příplatek ke svozu TDO pro právnické osoby a osoby podnikající na území Obce Předslav na II. pol. 2011: 1 x 14 dnů
– 40 Kč + 20% DPH; 1 x 4 týdny – 40 Kč + 20% DPH; S1 – 25 Kč + 20% DPH; SII – 45 Kč + 20% DPH; Kontejner 1100 l
– 40 Kč + 20% DPH.
č. 50 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje části parc.č. 289/6 v k.ú. Měcholupy u Předslavi.
č. 51 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) prodej nově vytvořené parc.č. 578/62 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 23 m² panu
Luboši Šilhavému, bytem Němčice 22, za 40 Kč/m². Náklady na prodej nese kupující. b) prodej nově vytvořené parc.č. 578/61
v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 7 m² panu Ladislavu Šilhavému, bytem Němčice 25, za 40 Kč/m². Náklady na prodej nese
kupující. c) prodej nově vytvořené parc.č. 578/59 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 27 m² a prodej nově vytvořené parc.č.
578/60 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 68 m² paní Zdeňce Holubové, bytem Nad Alejí 1850/6, Praha 6, za 40 Kč/m².
Náklady na prodej nese kupující.
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č. 52 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) odkup parc.č. 578/11 díl a) v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 18 m² od pana Ladislava
Šilhavého, bytem Němčice 25, za 40 Kč/m². Náklady na prodej nese kupující. b) odkup parc.č. 54/2 v k.ú. Němčice u Klatov o
výměře 11 m² a odkup parc.č. 54/3 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 7 m² od paní Zdeňky Holubové, bytem Nad Alejí
1850/6, Praha 6, za 40 Kč/m². Náklady na prodej nese kupující.
č. 53 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh dohody s paní Mgr. Ivanou Voleníkovou, bytem, Běhounkova 2310/21, Praha 5, ve
věci stavby nového chodníku v Předslavi u č.p. 72. Kdy dohoda bude obsahovat cenu za odkoupený pozemek.
č. 54 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Koramex a.s. na vybudování chodníku v Předslavi u č.p. 72 na částku
172 410 Kč včetně DPH.
č. 55 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvek ve výši 3 000 Kč pro SDH Němčice na pořádání oslav výročí 120 založení sboru.
Termín vyúčtování je 31.12.2011.
č. 56 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny červen 2011.

Informace obecního úřadu
Pro platby v hotovosti (např. poplatek ze psa, vodné, poukázky na odvoz odpadu atp.), ověřování podpisů a listin jsou od 1.7.2011
na Obecním úřadě v Předslavi určeny tyto úřední hodiny:
PO 7:00 - 15:00; ST 7:00 - 17:30; PÁ 7:00 - 11:00.
Oznamujeme občanům, že v jednotlivých částech obce Předslav bude ve stanovených termínech chodit od rána kominík. V případě
zájmu o čištění komína nebo provedení revize se nahlaste přímo u firmy KOMKA na tel. č. 376 311 425. Termíny pro jednotlivé části
obce jsou následující: Hůrka, Němčice a Třebíšov - čtvrtek a pátek 7. a 8. 7. 2011; Měcholupy - pondělí 11. 7. 2011; Makov - úterý
12. 7. 2011; Petrovičky - středa 13. 7. 2011; Předslav - čtvrtek a pátek 14. a 15. 7. 2011.
Oznamujeme občanům, že dne 11.7.2011 bude od 7:30 do 10:00 přerušena dodávka elektřiny v Předslavi.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Ohlédnutí za školním rokem
V uplynulém školním roce se nám podařilo splnit obsah našich školních vzdělávacích programů, zabezpečili jsme vše, co
s výchovně vzdělávacím procesem souvisí. A to jak v MŠ tak v ZŠ. Žáci 5. ročníku
prošli celostátními srovnávacími testy a
z výsledků vyplynulo, že naši žáci jsou
lepší než 80% ostatních testovaných žáků.
Tato skutečnost nás velice těší, přesto se
ale nemůžeme radovat.
S negativní kritikou jsme se setkali
v rámci správního řízení při přijímání dětí
do mateřské školy. Názor, že „KDYŽ SE
CHCE, TAK TO JDE“, je možná v naší
společnosti zaběhnutý, ale my jsme ve
školství zvyklí dodržovat pravidla. Každá
škola je rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zařazena do
školského rejstříku. V takovém rozhodnutí
je přesně daný předmět činnosti a nejvyšší
povolený počet žáků pro jednotlivé součásti školského zařízení. K zařazení do
rejstříku předkládají školy žádost, která
bohužel nevychází z našich přání, ale
opírá se o zákony a předpisy o ochraně

veřejného zdraví. Na každé dítě je dán
počet metrů krychlových vzduchu, je
přesně stanoven počet záchodových mís,
je dána kapacita ložnice podle velikosti
podlahové plochy. Není tedy možné přijmout větší počet dětí, i když bychom si to
přáli, není možné zřídit další třídu mateřské školy, když nemáme vhodné prostory, není možné přijmout část dětí jen na
půl dne a vymezit jim k užívání prostory
školní družiny. Řešit situaci tím, že proměníme ložnici MŠ na třídu, by znamenalo
překročení kapacity školní jídelny, nebude
vyhovovat počet záchodových mís a jedna
ze tříd by zároveň sloužila jako sklad
lehátek na spaní.
Kapacita mateřské školy podle rejstříku škol je 26 dětí. V září 2011 nastoupí
do MŠ 19 dětí, Tento počet stanovuje Vyhláška č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, s ohledem na tři integrované děti,
které vyžadují individuální péči za přítomnosti asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že byl u zápisu velký zájem o docházku do MŠ, požádala škola zřizovatele
Obec Předslav o udělení výjimky z tohoto
počtu. Zřizovatel tuto výjimku na základě
Vyhlášky č. 43/2006 povolil do počtu 23

přijatých dětí. Čtyři děti budou přijaty
podle kritérií postupně do ledna 2012.
Mimo to se ve školách stále více projevuje dopad demokratické výchovy v rodině. Děti nepracují, protože se jim zkrátka nechce, přicházejí do školy nepřipravené, neprojevují žádnou vlastní iniciativu,
mají dojem, že to, co dělají, prostě stačí.
Nereagují na mluvené slovo, sedí a toulají
se v myšlenkách neznámo kde. Čekají, že
všechny problémy za ně vyřeší rodiče
nebo starší sourozenec. Odvykly si sebeobsluze. A tak už se pomalu přestáváme divit, když uprostřed vyučovací hodiny s pláčem hlásí žáček ztrátu vlastní boty. Dospěli jsme k závěru, že v příštím školním
roce budeme muset nastolit docela nová
pravidla, na kterých se domluvíme s rodiči
na začátku školního roku.
Všem, kteří nám v naší nelehké práci
pomáhají třeba jen tím, že nám vyjádří
slovně podporu, děkujeme. Úplně všem
pak přejeme krásné léto a hezkou dovolenou.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Je dobojováno, výsledné pořadí mužstev je známé, ale…
Pro fotbalové mužstvo Sokol Měcholupy skončilo poslední,
26. kolo zápasů příznivě. Vítězstvím ve Vrhavči se navzdory své
role nováčka měcholupský tým v soutěži okresního přeboru prozatím udržel. Slovo „prozatím“, je však zcela namístě, protože o
setrvání v této soutěži i pro nadcházející sezonu ještě není definitivně rozhodnuto. Vše záleží na tom, jak zvládne barážové
utkání o záchranu v 1.B třídě Tatran Dlouhá Ves. Pokud v tomto
utkání Tatran prohraje, sestoupí do okresního přeboru, a z toho

pak nebudou do III. Třídy sestupovat poslední dvě mužstva, ale
tři. Tím třetím by v takovém případě byl právě Sokol Měcholupy.
Přejme proto Tatranu Dlouhá Ves štěstí a vítězství v jeho nadcházejícím zápase o udržení.
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Po skončení soutěže jsou její výsledky následující :
Rk. Tým

Záp +

0

-

Skóre

1.
2.
3.
4.

26
26
26
26

3
2
4
7

2
5
6
6

88 :
66 :
73 :
47 :

Žichovice
Luby B
Nezamyslice
Vrhaveč

21
19
16
13

Body (Prav)

28
30
28
30

66
59
52
46

( 27)
( 20)
( 13)
( 7)

Rk. Tým

5.
6.
7.
8.
9.

Janovice
Sušice B
Mochtín B
Chanovice B
Velký Bor

Záp +

0

26 14 4
26 12 8
26 10 6
26 7 9
26 6 9

-

Skóre

8
6
10
10
11

53 :
44 :
41 :
33 :
39 :

Body (Prav)

47
34
39
38
45

46
44
36
30
27

Rk. Tým

( 7)
( 5)
( - 1)
( - 9)
( -12)

10.
11.
12.
13.
14.

V. Hydčice
Žihobce
Měcholupy
Bezděkov
H. M. Boží

Záp +

0

26
26
26
26
26

7 13 28 : 39
8 13 34 : 56
1 18 20 : 53
7 14 50 : 63
1 22 22 : 108

6
5
7
5
3

-

Skóre

Body (Prav)

25
23
22
22
10

( -14)
( -16)
( -17)
( -17)
( -29)

Ing. Václav Blahouš

Historie
PŘEDSLAV pohledem
kronikáře (3)
Vdova Marie Duchková prodala statky
paní Bertě Halbmayerové za 270.000 zlatých. Ta se pak provdala za Karla Hanela,
bývalého nadporučíka. Muži svému dala
upsati statky Habartice, Chuchle a Annahof. Sama si ponechala Předslav a Otín.
Ale v r. 1890 Karel Hanel se svojí ženou
Bertou všechny statky prodal Jaroslavu a
Marii Procházkovým, velkoobchodníkům
v Praze za 265.000 zlatých. Marnotratný a
lehkovážný život jejich synů Karla, Ladislava, Jaroslava a Emanuela připravil rodiče o celé jmění. Právě r. 1894, kdy otec
Jaroslav Procházka zemřel, byly prodány
statky ve veřejné dražbě opět Karlu a
Bertě Hanelovým za 150.000 zlatých. Pa ní Berta Hanelová prodala statky Před slav-Otín za 210.000 zl. Olze Zedwicové
Libensteinové. Majetek ten byl pak rozdělen mezi několik držitelů. K parcelaci došlo r. 1910.
Zámek otínský s parkem přešel koupí
do vlastnictví pana Ferdinanda z Altvatterů, dvůr otínský s polnostmi koupil statkář František Kožíšek a dvůr předslavský
s příslušnými pozemky koupil statkář Antonín Šimice. Annahof koupil Josef Černý, soukromník z Poleně a po dvou letech
dvůr ten prodal i s poli Kličkovi a Kamenovi. Část pozemků v Předslavi i Otíně
byla rozprodána občanům. Lihovar koupil
Julius Vantoch z Nymburka, který jej 24.
11.1921 za 35.000 Kč prodal tělocvičné
jednotě Sokol v Předslavi, která ihned porazila komín a na tom místě postavila
sokolovnu. Na její západní straně je dosud
zachována část bývalé staré tvrze. Lesy
koupila velice výhodně a levně obec města Klatov i s přilehlou cihelnou a pískovým lomen za 82.000 Kč.
Otínský zámek r. 1924 Ferdinand Altvatter prodal podnikateli staveb Josefu Jílkovi z Moravské Ostravy asi za 400.000
Kč. Jílek zámek opravil a s velikou radostí
jej r. 1927 prodal se ztrátou bývalému
pražskému starostovi Dr. Grošovi, advokátu z Prahy.
Již v r. 1911 šest místních hospodářů,
tři z Otína a jeden z Makalov založili
družstvo a zakoupili za 8.600 K od firmy
Eduard Kohor z Přerova výkonnou benzinovou mláticí soupravu s lisem slámy.
Po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´ Este a jeho manželku
Žofii Chotkovou v Sarajevu 28. června

1914 napětí na Balkáně dosáhlo vrcholu a
Rakousko-Uhersko vyhlásilo 26. července
1914 Srbsku válku. Tato pak zasáhla téměř celou Evropu. Vše bylo ve znamení
války. A následky – nesmírná drahota, chudnutí všech vrstev národa na jedné, a bohatství na druhé straně těch, kteří přijímali
četné milodary na vraždění a mrzačení
lidstva. Továrny na kanony, pušky a střelivo měli žně. Škodovka v Plzni byla zařízena jen na válečné dodávky.
Válečný moloch hltá vše a ochuzuje
lidstvo, pole a ničí všechna všeužitečná
zařízení. Mnoho nejlepších sil našeho
národa hnije na bojištích. Klam, šalba a
podlost se šíří jako spousty bezcenných
papírových peněz. Obyvatelstvo je hnáno
do upisování válečných půjček, které
rostou jako houby po dešti. Lidé ale
ztratili důvěru: nevěří – neupisují.
28. října 1918 válka konečně skončila,
následky byly ale tragické. Více nežli
čtvrtina dospělých občanů Předslavi se
světové války činně zúčastnila. Odvedeno
bylo 90 mužů a 15 se jich nevrátilo.

V r. 1830 bylo v Předslavi 436 obyvatel v 64 domech. V r. 1880 to bylo již 515
obyvatel v 68 číslech a o třicet let později
431 obyvatel. V roce 1921 žilo tady 451
obyvatel. Po roce 1920 byli v Předslavi
tito řemeslníci: František Duchek, strojní
zámečník v č. 68 a 69. JanVotava vystavěl
druhou kovárnu. Mistr tesařský Josef Netrval. Mistři truhláři Josef Měsíček a Jan
Peťule, který vyrábí moderní nábytek.
Mistři pokrývači Antonín Janský a Emanuel Bešta. Mistři obuvníci Rudolf Malý a
Vojtěch Velíšek. Řezníci a hostinští Václav Krátký č. 45 a Emanuel Kubík v č. 5.
Dále Josef Zeman, mistr krejčovský a Marie Zýková, dámská krejčová. Obchodníci
Karel Zýka v č. 53, Ludvík Kraus v č. 10
a Václav Šplechna v č. 72 – obchod
uhlím (měl sklad a kůlnu v Točníku). Dále
Konzum čsl. socialistů od r. 1920, jehož
pokladníkem a vedoucí silou byl Eman
Netrval z č. 35. Z počátku Konzum prospíval, ale později osobní třenice podlomily důvěru kupujících a obchod byl ke
30.6.1926 úředně uzavřen k velké radosti

Sokolovna se zbytkem tvrze

Po válce se život obce opět vrátil do
normálních poměrů, i když v nové, mladé
republice. Slavnosti koncem r. 1918 byly
ve znamení vzájemného nadšení a radosti
provázené čistou láskou, která spojovala
srdce nás všech ku společné práci pro
dobro lidstva. Škoda, přeškoda, že v pozdějších letech ochladla jednotná ucelenost. Chybí to, co nás spojovalo – důvěra
a láska, která opustila srdce lidská a
nahražuje je nenávistí, záští a nedůvěrou
jeden ke druhému, ke svým představeným.
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místních obchodníků, kterým ubyla cenová konkurence.
V roce 1926 bylo v Předslavi 78 popisných čísel a každé má svou historii. Uveďme jen některá z nich, ta nejzajímavější.
Např. č. 3 – Sokolovna. Na místě tom stávala dříve tvrz, sídlo pánů z Předslavě.
Když po r. 1705 zanikla, byly budovy ponechány svému osudu. Pak upraveny na pivovar, kde se prý vařilo velice dobré pivo.
V pivovaru byl dvakrát založen požár, až
byl konečně v r. 1883 pivovar vypálen. Po

r. 1890 za majitele Jaroslava Procházky
byly přistavěny nové budovy s úmyslem
znovu pivovar založit. K tomu ale nedošlo. Do prostorných místností byla nastěhována čeleď z velkostatku. Až po r. 1895
za majitelky Olgy Zedwitzové byl založen
lihovar, ten ale při dělení velkostatku
zanikl. Po r. 1921 budovy koupil Sokol
Předslav a postavil sokolovnu.
V č. 5 byla starobylá a již neexistující
hospoda. Řadu let byla v držení rodiny
Partinglů. Po smrti muže Bohumila dala
vdova hostinec do nájmu. Nájemník Šimánek si ale v r. 1926 koupil hostinec
v Měčíně a přestěhoval se tam. Na jeho
místo nastoupil řezník a hostinský Eman
Kubík.
V č. 6 byla od r. 1722 původní předslavská škola. Když se nedostávalo v budově místa pro školu, byla prodána Krauzovi. První vlastníci tkali, proto se tomu
místu říkalo U tkalců. Poslední majitel
Bohumil si z rozčilení válečného vzal
život.
V č. 27 bývali Moravové, proto se říká
U Moravů. Po nich dosazeni Kroupové,
kteří jsou původu pražského. Majitel
František Kroupa měl po velkostatku nejvíce polí. Roku 1926 rozdělil pole mezi
své dva nejstarší syny Františka a Josefa,
jemuž vystavěl úplně nový dvůr u silnice
na Měcholupy. Novostavba dostala č. 75,
poněvadž na výstavbu byl použit materiál
z jeho staré cihelny č 75, kterou rozbořil.
Oba synové byli ve světové válce. František byl v Rusku zajat, pak vstoupil do
legií, bojoval u Zborova, byl několikrát
vyznamenán a jmenován poddůstojníkem.
Stýkal se s mnohými představiteli armády,
s nimiž se vrátil r. 1920 do Prahy, kde byli
hlučně a okázale vítáni obyvatelstvem i
vládou.
Mý

Počty lidí a domů dříve
v Makově
V nedávné době jsme vyplňovali a odevzdávali formuláře pro sčítání lidí, bytů a
domů, nyní probíhá jejich sumarizace.
Také sčítání má svoji historii a právě to
mě přivedlo na myšlenku, představit Vám,
čtenáři, také počty obyvatel a domů v minulosti v Makově.
Začátky sčítání sahají až do období vlády Marie Terezie (1740 – 80). K berním a
vojenským účelům bylo, roku 1754 provedeno první sčítání lidu u nás, jednotně
za celou farnost. V českých zemích (Čechy, Morava a Slezsko) bylo tehdy napočítáno přes 3 miliony lidí.
V souvislosti s novým robotním patentem byl také v naší obci v roce 1775 proveden první podrobný soupis obyvatel a
očíslování chalup. Do té doby byly

chalupy rozlišovány pomístními jmény.
Na příklad čp 6 – chalupa Bártovská, čp 8
– chalupa Vondráškovská, čp 10 –
chalupa Zajíčkovská, či čp 16 – chalupa
Petlanská nebo čp 17 – chalupa Babkovská atd. Sčítací komisaři přišli z Petroviček, proto začali od spodku vsi. Při tomto
sčítání žilo v Makově 120 obyvatel. Dalších 22 obyvatel (dle matrik) bylo v té
době ve službě mimo obec, na vojně a
podobně (SOA, RS VIII 4, 9, 15, 34, 36).
Dále soupis uvádí, že obytná stavení poddaných jsou dřevěná a velmi špatná, z větší části na spadnutí. K panskému dvoru
patřilo 236 strychů polí a ovčín. Nad vsí
byla panská cihelna, řízená z Měcholup.
Bývalý mlýn a pilu odnesla povodeň roku
1768. V soupisu je také uvedeno zaměstnání (řemeslo), věk či další informace.
čp 1 – František Flekar, krejčí 36 let,
manželka Terezie 36 let, děti: Kateřina 13
let, která byla v Klatovech ve službě, Eva
10 let a syn Petr 6 let. Tato chalupa bývala panská a sloužila panským porybným.
čp 2 – František Fourek, zedník 41 let,
manželka Apoléna 28 let, děti: nevlastní
syn Matyáš 16 let, kterého si přivedla
Apoléna z 1. manželství a který sloužil u
Krátkého v Petrovicích. Dále to byl syn
Vojtěch 7 let a dcera Marie 2 roky.
čp 3 – František Bartingl 57 let, manželka Kateřina (stáří nečitelné), dcera Kateřina 16 let a syn Matěj 14 let.
čp 4 – Štěpán Krátký, 48 let, bývalý
panský mlynář, manželka Anna 52 let,
děti: Václav 21 let krejčí a František 9 let.
Na tomto místě stával mlýn s pilou.
První zmínka je již v zápise o „odúmrti“
ze 16.2.1383, kde se mimo jiné uvádí:
panský dvůr, tři selské dvory, prostředně
velký mlýn, rybníky… (SÚA, DZV 1 –
243 č. 567). Po povodni (24.6.1768) postavila vrchnost na místě odplaveného mlýna domek, v němž žil Štěpán Krátký v nájmu až do své smrti. V roce 1779 vrchnost
prodala domek čp 4 Václavu Šilhavému
za 40 zlatých. Václav byl starším synem
šenkýře Bartoloměje Šilhavého v Makově.
Vnuk Václavův, Jan Šilhavý, si v roce
1870 postavil na své zahradě novou chalupu na ppč. 30. (zápis u okresního soudu
v Klatovech): „Výměrem z 3.5.1870 povoluje se první knihovní vklad pro novou
chalupu na pozemkové parcele číslo 30 od
čp 4 v Makově nyní vystavěnou v odhadní
ceně 513 zlatých 55 krejcarů rakouského
čísla a současně se poznamenává, že stará
chalupa pod čp 4 obdržela a má nyní čp
29.“ Současná chalupa čp 4 pochází tedy
z roku 1870 a její zdivo je původní.
čp 5 – Měl panský dvůr.
čp 6 – Josef Tomášek, chalupník 40
let, manželka Anna 37 let, děti: Eva 14
let, Marie 12 let, Kateřina 7 let, Anna 6 let
a Terezie 3 roky.
-4-

čp 7 – Bartoloměj Šilhavý, šenkýř 54
let, manželka Rozina 52 let, děti: Václav
17 let a Josef 13 let.
čp 8 – Václav Velíšek, chalupník 33
let, manželka Dorota 38 let a dcera Anna
1 rok.
Když 24.5.1723 byla původní chalupa
zapsána Václavu Vondráškovi do nově zakládaných Pozemkových knih v ceně 18
kop grošů míšeňských, zjistilo se, že tuto
chalupu už zemřelý Matěj Flekar koupil
od Jana Motlíka.
čp 9 – Byt panských ovčáků. Při soupise zde bydlel ovčák J. Mastek a po něm
Václav Petlan. Posledním ovčákem v Makově byl Jan Bílek, jehož syn Jan se
přiženil na čp 29 v Makově.
čp 10 – Ondřej Krátký, chalupník 38
let, manželka Dorota 43 let.
čp 11 – František Uhlíř, obecní pastýř
44 let, manželka Markéta 30 let, děti:
Magdaléna 17 let, sloužila na Hůrce u
Vokurky a syn Matyáš 1 rok.
čp 12 – Matyáš Touš, 35 let krejčí,
manželka Anna 31 let, děti: Terezie 7 let,
Anna 5 let, Cyril 1 rok (později na čp 24).
čp 13 – Lorenc Novák, chalupník 40
let, manželka Markéta 33 let, děti: Anna
17 let, František 15 let byl u ovčáka
Masteka v Makově, Vojtěch 10 let, Jan 7
let, Matouš 6 let a Petr 2 roky.
čp 14 – Václav Němec, chalupník 24
let, manželka Dorota 29 let, která si
přivedla z 1. manželství syna Jana 9 let,
dále měli děti: Ignác 5 let a dceru Kateřinu 2 roky.
čp 15 – Václav Touš, sedlák 52 let,
manželka Marie 48 let, dcera Dorota 18
let.
– Jan Touš 37 let, žil u bratra Václava
Touše, manželka Marie 38 let, která si
přivedla z 1. manželství Josefa 21 let jenž
sloužil v panském dvoře v Pečetíně, dále
měli děti: Alžběta 12 let, František 9 let,
Václav 7 let, Antonín 5 let a Marie 2 roky.
– V čp 15 žil i druhý bratr Tomáš
Touš 60 let s manželkou Alžbětou 61 let.
Tomáš a Alžběta byli oddáni v Uhrách.
Tomáš sloužil v Sedmileté válce (1756 –
63).
čp 16 – Filip Brůha, chalupník 38 let,
manželka Kateřina 26 let.
čp 17 – František Kanta, 46 let, manželka Terezie 47 let a dcera Terezie 13
let.
čp 18 – František Tomášek, panský hajný 36 let, manželka Josefa 36 let, děti:
Kateřina 12 let, Jan 8 let a Tomáš 3 roky.
Další obyvatelé byli podruzi a zaměstnanci panského dvora:
– Šimon Flekar 67 let podruh, manželka
Marie Anna 32 let.
– Mates Flekar 40 let toho času se zdržoval v cizině. Mates Flekar však hospodařil nedbale a nakonec seběhl z chalupy i

panství. Jeho chalupa, kterou zdědil po
svém otci Šimonovi Flekarovi, byla prodána vrchností Václavu Velíškovi, kterému však chalupa vyhořela. Stavební místo
po chalupě čp 8 koupil František Flekar,
bratr z čp 1 a vystavěl novou chalupu.
Čp 1 prodal František Flekar Matějovi Kantovi. Mates Flekar měl za manželku Alžbětu, která žila v Petrovicích jako nalezenec od 4 let. Mates Flekar a Alžběta měli
děti: Marii 15 let, která odešla za otcem a
syna Vojtěcha, který byl na vychování
v Chudenicích, 10 let.
– Pavel Petlan 48 let, šafář v Pečetíně,
manželka Barbora 39 let, děti: Marie 10
let, Anna 9 let, Kateřina 7 let, Martin 5 let
a Václav 2 roky.
– Jan Vejvoda 53, let toho času sloužil
někde u Prahy, manželka Apoléna 40 let.
– Martin Vlach 47, kočí na Hůrce u Němčic, manželka Dorota 52 let, děti: Terezie
17 let, Rozina 16 let, Marie 9 let a Kateřina 6 let.
– Tomáš Nováček 30 let, sloužil na Hůrce, manželka Anna 52 let, syn Jakub 2 roky.
– Matyáš Pastejř 26 let tkadlec, manželka
Alžběta podruhkyně 21 let.
Vdovy a sirotci:
– Po zemřelém Františku Babkovi zůstali
sirotci: Kateřina 38 let, provdána v Praze,
Eva 41 let provdána bez povolení.
– Po zemřelém Blažejovi Nováčkovi zůstali sirotci: Judita 32 let, sloužila ve dvoře v Makově, Josef 23 let, sloužil ve dvoře
v Újezdci.
– Po zemřelém Josefu Melkovi zůstali si-

rotci: Mikuláš 53 let a Vojtěch 43 let,
kteří byli ve válce.
– Po zemřelém Václavu Krátkém byla vdova Marie Anna 68 let a syn Martin 30 let,
neznámo kde.
– Po zemřelém Josefu Babkovi, dcery Barbora 21 let a Marie 18 let, která byla u
šenkýře Šilhavého v Makově.
– Po zemřelé Ludmile Krátké, nalezenec
Adam 25 let uprchlý neznámo kde, Havel
61 let a Tomáš 67 let, oba ve válce.
– Po zemřelém Adamovi Hošťálkovi zůstala dcera Kateřina 40 let, která uprchla a
nalezenec Anna 37 let.
– Po zemřelém Vojtěchovi Petlanovi zůstali děti: Marie 42 let, v Praze, Dorota 36
let v Chudenicích, Kateřina 53 let žebračka, nalezenec Ondřej 18 let u šenkýře v Pečetíně a Havel 33 let neznámo kde.
– Po zemřelém Františku Loučkovi zůstal
syn František 17let.
– Po zemřelém Václavu Krausovi, vdova
Eva znovu provdána bez povolení a děti:
Marie 13 let, Antonín 10 let a Anna 9 let.
– Po zemřelém Janu Svobodovi zůstali
děti: Marie 23 let v Ostřeticích, Mates 12
let, Tomáš 10 let, Bartoloměj 8 let, kteří
byli na Hůrce.
– Po zemřelém Matyášovi Svobodovi zůstala vdova Marie 40 let, podruhkyně ve
Zbyslavském hostinci a dcera Eva 14 let.
– Po zemřelém Františku Staňkovi zůstal
syn Jan 9 let, který byl u matky v Nedanicích, kam se znovu provdala.
– Po zemřelém Bartoloměji Brůhovi zůstali děti: Jakub 35 let švec, Matouš 28 let
kolář (u bratra Filipa v čp 16), Jan 25 let
krejčí, toho času sloužil pluku hraběte

Vallisa (který vlastnil na příklad i Plánické panství), dcera Kateřina 30 let, byla
již provdána v Petrovicích.
– Po zemřelém Václavu Bartinglovi, šenkýři v Makově, vdova Terezie 67 let.

Chloupkové. Tento koncert, stejně tak
jako instalaci betlému v kostele, pořádala
ZŠ a MŠ Předslav.
V únoru připravila KK tři různorodé
akce: 15.února v ZŠ Předslav přednášku
PhDr. J. Duchka: Z Kapského města k Viktoriiným vodopádům. Početní zájemci ocenili krásné fotografie a poutavé vyprávění.
26.2 se v sokolovně v Předslavi celé odpoledne cvičilo. Pod vedením dvou cvičitelek si nejméně 45 cvičenek užilo pohybu
v rychlém i pomalejším tempu. Oceňujeme výbornou spolupráci se Sokolem

Předslav. Tato spolupráce se potvrdila i o
den později, 27.2, kdy Farní divadelní
spolek z Plánice zahrál v sokolovně divadelní představení Hlava proti Mihuli. Zájem veřejnosti byl velký a úroveň představení vysoká.
Velmi nás těší, že všechny tři akce navštívily děti ze školy z Předslavi a ze
školy z Měcholup.
I v dalším období se těšíme na setkávání s vámi.

Dle Schallerovy topografie Čech měl
Makov roku 1789 18 domů a 157 obyvatel. Roku 1830 Sommer uvádí ve své topografii již 25 domů a 198 obyvatel. V roce 1848 žilo podle Františka Palackého
v Makově 210 obyvatel ve 25 domech.
V dalším období až do I. Světové války
žilo podle Českobudějovické diecéze v Makově:
roku 1862 – 238 obyvatel ve 28 domech
roku 1872 – 231 obyvatel ve 29 domech
roku 1882 – 209 obyvatel ve 34 domech
roku 1892 – 198 obyvatel ve 34 domech
roku 1902 – 224 obyvatel ve 35 domech
roku 1910 – 203 obyvatel ve 35 domech
roku 1915 – 203 obyvatel ve 35 domech.
V roce 1961 to bylo 169 obyvatel ve
47 domech a roku 1988 115 obyvatel ve
49 domech.
Nyní je v obci 113 obyvatel v 51 domech. Další čtyři domy jsou před kolaudací.
Podle uvedených čísel je patrné, že na
českém venkově došlo zejména ve třetím
čtvrtletí minulého století k velkému úbytku lidí, za značného přispění takzvané kolektivizace.
Nyní se opět lidé na venkov vracejí, i
když jen pomalu. A to hlavně za přírodou
a klidem, což jim ve městech chybí.
J.Š.

Kultura
Z činnosti kulturní komise
v uplynulém období
V úvodu vzpomeneme na dva vydařené koncerty v předvánočním období loňského roku v kostele v Předslavi. 10.12.
2010 vystoupili žáci Základní umělecké
školy Klatovy a potěšili přítomné svým
hráčským uměním. Organizaci tohoto koncertu zajistili paní Š. Pojarová a pan Ing.
Jan Majer. 21.12.2010 zde předvedl svůj
vánoční program pěvecký sbor ZŠ a MŠ
Měčín pod vedením paní učitelky

Anna Vlasáková

Různé
Těšte se s námi na další turistický výšlap!
Členové TJ Sokol Předslav na své valné hromadě vymysleli, jak přimět své spoluobčany ke „sportovní“
aktivitě.
Na neděli 8. května 2011 naplánovali procházku na Kamýckou skálu. Vhledem k tomu, že se jednalo o první
„turistickou“ akci, bylo těžké odhadnout, s jakým úspěchem se plán setká. Přesto se pořadatelé vrhli s vervou do
příprav – byly vytvořeny plakáty, zasláno oznámení o konání akce do Klatovského deníku, každý z členů lákal
k účasti své známé. Zbývalo už jen připravit pro účastníky občerstvení, pamětní listy a objednat hezké počasí.
Vše se podařilo na jedničku. Výletníci se probudili do slunečného májového rána a už po půl deváté bylo pořadatelům jasné,
že zakoupených 50 klobás bude vzhledem k počtu účastníků tak tak stačit. Na předslavském hřišti se sešlo přes sedmdesát dobře
naladěných turistů.
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Poté, co pořadatelé účastníky přivítali, se dlouhý průvod vydal lipovou alejí do Otína, kde se všichni pokochali krásným
výhledem na Klatovy a okolí. Pak jsme pokračovali přes malebnou vesničku Vosí ke Kamýcké skále. Téměř nikdo si nenechal ujít
„horolezecký výstup“ na její vrchol.
Při pořádání akce pomohli i předslavští hasiči, kteří ke skále přistavili „záchranné“ vozidlo. Všichni však výlet zvládli bez
jejich pomoci a v pořádku dorazili do cíle, kde na každého čekalo občerstvení.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další pochod!
M.Blahoušová

Informace z dění v obci:
7. května odpoledne proběhla v Měcholupech na hřišti okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů, které se zúčastnila
družstva Měcholup, Makova, Němčic a Předslavi. Mimo soutěž tam absolvovala požární útok také dvě družstva žen SDH
Předslav a kolektiv Mladých hasičů, rovněž z Předslavi. Družstvo předslavských žen z mladší kategorie si vyzkoušelo i štafetu 4 x
100m. A jak okrsková soutěž dopadla? 1. místo – SDH Předslav časy: útok 38,65s, štafeta 81,13s, celkem 119,78s; 2. místo –
SDH Měcholupy časy: útok 37,15s, štafeta 82,88s, celkem 120,03s; 3. místo – SDH Makov časy: útok 55,78s, štafeta 105,85s,
celkem 161,63s. SDH Němčice dosáhlo při požárním útoku času 74,47s, ale nemělo žádný platný čas na štafetě. Mladší
předslavské ženy dosáhly na útoku času 54,75s a na štafetě 80,85s. Starší ženy, které ve své soutěži nemají štafetu, dosáhly na
útoku času rovných 40s.
21. května se ve Strašíně konalo okresní kolo celoroční hasičské hry pro děti a mládež – Plamen. Z 51 zúčastněných družstev
z celého klatovského okresu se kolektiv Mladých hasičů z Předslavi umístil na překrásném 3. místě. Stejného umístění pak dosáhla
i Andrea Blahoušová v kategorii dívek soutěže jednotlivců.

Pozvánky:
Oslavy 120 let založení SDH Němčice
v sobotu 16.7. 2011
Předběžný program:
 08:45 zahájení, přivítání hostů, historie sboru, historie obce
 09:30 předání vyznamenání členům sboru
 10:15 odhalení pamětní desky veterány 2. světové války
 11:00 mše svatá v místním kostele spojená se svěcením praporu
 12:00 oběd
 12:30 požární útok dětí
 13:00 předvedení hasičské techniky
 14:00 závěr
 20:00 taneční zábava

Divadelní soubor

Rynek
z Újezda u Plánice
uvede
v sobotu 27.8.2011
od 19.00 hodin
v Lesním amfiteátru
v Makově
divadelní představení,
komedii,
„Manželství naruby“

Program Letního kina v Makově na červenec a srpen 2011
pátek 1.7. - 127 hodin, Drama USA, titulky, příst. od 12 let, vstupné 80 Kč
sobota 2.7. - Čertova nevěsta, pohádka ČR, přístupný, vstupné 85 Kč
pátek 8.7. - Román pro muže, komedie ČR, příst. od 12 let, vstupné 80 Kč
pátek 15.7. - Králova řeč, drama UK, titulky, příst. od 12 let, vstupné 80 Kč
sobota 16.7. - Piráti z Karibiku - Na vlnách podivna, fantazy USA, dabing, přístupný, vstupné 80 Kč
pátek 29.7. - Habermannův mlýn, drama ČR, příst. od 12 let, vstupné 80 Kč
sobota 30.7. - Kung Fu panda 2, animovaný film USA, dabing, přístupný, vstupné 85 Kč
Začátek všech představení je ve 21:30 hod.
pátek 5.8. - Útěk ze Sibiře, drama USA, titulky, příst. od 12 let, vstupné 70 Kč
sobota 6.8. - V peřině, hudební komedie ČR, přístupný, vstupné 75 Kč
Začátek obou představení je ve 21:15 hod.
sobota 13.8. - WesternStory, komedie ČR, přístupný, vstupné 80 Kč
pátek 19.8. - Czech Made Man, komediální drama ČR, příst. od 15 let, vstupné 70 Kč
sobota 20.8. - Harry Potter a Relikvie smrti 2, fantazy USA, příst. od 12 let, vstupné 70 Kč
pátek 26.8. - Lidice, drama ČR, příst. od 12 let, vstupné 70 Kč
Začátek všech představení je ve 21:00 hod.
více informací na www.predslav.cz
Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
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