Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 25.

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

roč. 2013

Vážení spoluobčané,
v lednu letošního roku proběhly prezidentské dvoukolové volby. S výsledky za obec se můžete seznámit v tomto Zpravodaji. Chtěl
bych poděkovat všem členům volebních komisí za bezproblémový průběh voleb.
Místo pobočky České pošty v Předslavi provozujeme od 1.2.2013 při OÚ tzv. Výdejní místo II, a to na stejném místě a v původní
otevírací době. O poskytovaných službách se můžete více dozvědět v tomto zpravodaji, na www.predslav.cz nebo na tel.č.
376 395 200 – p. Krásnická.
I v letošním roce bude probíhat celá řada investičních akcí, např. oprava fasády hostince v Makově, oprava místních komunikací
Hůrka, Třebíšov, Petrovičky, 2. etapa výměny azbestového vodovodu v Měcholupech, oprava kapličky a výstavba chybějící zdi na
hřbitově v Předslavi, 3. etapa opravy střechy kostela v Němčicích a mnohé jiné.
V rámci našich spolků proběhne letos celá řada kulturních a společenských akcí. Na ně a také na činnost rozdělilo ZO na únorovém
zastupitelstvu 70 000 Kč. Zde rozdělujeme i peníze, které nově obec dostává ze státního rozpočtu z příjmu z hazardních her.
V informacích Obecního úřadu také nepřehlédněte dubnový svoz nebezpečného odpadu, popř. také nový čas výběru poštovní
schránky v Předslavi. V pozvánkách např. zahájení sezóny letního kina a mnohé jiné.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prožití nadcházejících velikonočních svátků.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
12. zasedání ZO Předslav konané dne 28.2.2013 v Předslavi :
Usnesení:
č. 157 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 11. zasedání ZO Předslav.
č. 158 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu Hlavní inventarizační komise za rok 2012.
č. 159 – ZO projednalo a s c h v a l u j e čerpání Fondu rozvoje vodovodů a kanalizací v roce 2012.
č. 160 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2013 takto:
vodovod Předslav – Měcholupy 17,25 Kč/m3 včetně DPH; vodovod Makov – Petrovičky 17,25 Kč/m3 včetně DPH.
č. 161 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem části pozemku č. 323/1 v k.ú. Měcholupy u Předslavi manželům Měsíčkovým
Ostřetice č.p. 29 za roční pronájem 200 Kč/rok.
č. 162 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e prodej části par. č. 954 v k.ú. Třebíšov.
č. 163 – ZO projednalo a r o z h o d l o , ž e z důvodů probíhajících pozemkových úprav v obci Němčice nebudou do ukončení těchto úprav probíhat žádné prodeje nebo směny obecních pozemků.
č. 164 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup p.č. 272/2 v k.ú. Předslav o výměře 2 139 m² za cenu 50 Kč/m² od MUDr. Stanislavy
Lorencové Předslav 27.
č. 165 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh směny pozemků p.č. 246/1 v k.ú. Předslav TTP o výměře 1 847 m² ve vlastnictví Obce
Předslav za p.č. 261 v k.ú. Předslav o výměře 1 294 m² ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR.
č. 166 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení „Revitalizace zeleně v obcích Předslav, Němčice a Makov“ a
p o v ě ř u j e starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, firmou OK Garden s.r.o. Sládkovičkova 1233/21, 142 00
Praha 4.
č. 167 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup p.č. 1044/2 v k.ú. Nedanice o výměře 1 467 m² za cenu 10 Kč/m² od Města Měčína.
č. 168 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s p.Stanislavem Smolou, Měčín 89 – oprava fasády hostince a výmalba sálu
v Makově v částce 191 680 Kč.
č. 169 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s p.M. Ujčíkem, Měcholupy 1 na opravu střechy kapličky Předslav v ceně 22 289
Kč a smlouvu s p.Votavou, Petrovičky 35 na opravu fasády kapličky Předslav a výstavby hřbitovní zdi v ceně 130 000 Kč.
č. 170 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Vialit Soběslav spol. s.r.o., Na Švadlačkách 478, Soběslav na opravu MK
Petrovičky v ceně 212 393 Kč včetně DPH.
č. 171 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Eurovia Silba a.s., Lobezská 1191/74 Plzeň na opravu MK Hůrka v ceně
89 985 Kč včetně DPH a na opravu MK Třebíšov v ceně 212 752 Kč včetně DPH.
č. 172 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvky spolkům: a) pro ZO ČZS Předslav 4 000 Kč na pořádání výstavy Zahrady
Předslavska; b) pro SDH Předslav 10 000 Kč na zajištění srazu rodáků obce Předslav; c) pro Pěvecký sbor Lada 3 500 Kč
na činnost sboru; d) pro ZO ČSV Předslav 5 000 Kč na péči o včelstva; e) pro SDH Němčice 5 000 Kč na oslavy 1020 let
obce Němčice; f) pro SDH Měcholupy 3 000 Kč na oslavy 90. výročí založení sboru; g) pro SDH Makov 1 500 Kč příspěvek
na traktoriádu; h) pro TJ Měcholupy 20 000 Kč na práci s mládeží; i) pro TJ SOKOL Předslav 18 000 Kč na činnost a
opravy v sokolovně. Vše s vyúčtováním do 31.12.2013.
č. 173 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č.1 - 2013.
č. 174 – ZO projednalo a s c h v a l u j e cenu zboží prodávaného na Výdejním místě v kanceláři OÚ Předslav.
č. 175 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nákup ukazetele rychlosti Tewiko systéms s.r.o.
č. 176 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nákup malovaných map regionu.
-1-

Informace obecního úřadu
Sběr nebezpečných odpadů
Oznamujeme všem našim občanům, že se v sobotu dne 13. dubna uskuteční v obvodu naší obce 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. Přijímány budou: léky všeho druhu; zbytky starých barev
a obaly od nich; Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky; Všechny druhy baterií (včetně náplní); upotřebené motorové oleje
(v uzavřených nádobách); lednice. Tato služba je pro občany zdarma.

Čištění, kontroly a revize komínů
Již 1.1.2011 vstupilo v platnost Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv (plné znění tohoto nařízení můžete najít na internetu na adrese www.mvcr.cz/soubor/sb034-10-pdf.aspx) Toto nařízení předepisuje vlastníkům nemovitostí pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů.
Ve zjednodušené formě je obsah tohoto nařízení následující:
1. sjednocuje a vymezuje terminologii, aby bylo jasné, co je co a nedocházelo nadále k někdy až absurdním případům vznikajícím
použitím termínů jako např. „prohlídka, návštěva, posudek, komín“ apod.
• spalinová cesta – má obecně tři části: spotřebič, kouřovod a komín, přičemž v konkrétním případě nemusí být všechny použity
(např. plynový turbo kotel s vyústěním skrze fasádu má pouze spotřebič a kouřovod). Dosud byla obecně zažita představa, že
všem kontrolám podléhá pouze komín.
• čištění spalinové cesty – odstranění nečistot vzniklých spalováním ze spotřebiče, kouřovodu a komínu.
• vybírání nečistot – odstranění nečistot nahromaděných během provozu a čištění.
• kontrola spalinové cesty – odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty.
• revize spalinové cesty – první detailní kontrola spalinové cesty při jejím uvedením do provozu, nebo po každé její změně.
2. definuje, které spalinové cesty se musí kontrolovat:
• všechny, které se během roku používají. Nekontrolované spalinové cesty se používat nemohou.
3. definuje četnost kontrol, čištění a vybírání nečistot běhen jednoho roku:
• minimálně 1 x ročně musí být každá spalinová cesta kontrolována, čištěna a vybírána. Pro většinu spalinových cest je četnost
vyšší.
4. definuje, kdo je oprávněn jakou činnost vykonávat:
• vybírání a čištění je možno provádět svépomocí, kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví a revizi pouze
revizní technik se speciálním oprávněním.
Desatero bezpečného komína
1. Jakýkoliv komín, který používáte, musíte minimálně jednou za rok nechat zkontrolovat. Je celkem jedno, jestli komín používáte
pro kotel na pevná paliva, plynový kotel, kamna na dřevo, krb, nebo krbová kamna s výměníkem.
2. Pokud komín nepoužíváte a chcete se vyhnout kontrole, musíte ho v ústí zabezpečit proti dešti a v místě připojení spotřebiče
označit tabulkou »mimo provoz«.
3. Revize komínů a spalinových cest se dělají pouze u nových a upravovaných komínů, před uvedením do provozu, nebo po každé
stavební úpravě komína.
4. Revizi musíte mít i při obyčejné změně druhu paliva, spotřebiče, před výměnou domácího spotřebiče, po komínovém požáru,
nebo při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
5. Revize smí provádět pouze certifikovaný revizní technik komínů nebo komínových systémů, nebo revizní technik spalinových
cest. U komínů, které tuto revizi už mají a běžně je používáte, stačí pouhá kontrola, kterou může dělat i živnostník – kominík.
6. Máte-li kotel o výkonu do 50 kW, můžete si provést čištění komínu sami. Každé čištění musíte uvést do tzv. požární knihy.
7. Čištění byste měli provádět alespoň třikrát do roka. Dříve to bylo až šest povinných čištění.
8. Alespoň jednou za rok pak musí komín prohlédnout odborník, kterému předložíte požární knihu, a ten vám vystaví zprávu o
kontrole. Kominík vám ze zprávy nechá kopii, kterou budete potřebovat třeba jako doklad pro pojišťovnu, pro případ požáru.
9. Pokud by vám doklad o revizi při požáru shořel, je možné se obrátit na kominíka, který revizi prováděl, a který by měl mít
v dokladech uloženu jeho kopii.
10. Seznam kominíků i revizních techniků najdete na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz a Zemského
společenstva mistrů kominických www.zsmkcr.cz

Výdejní místo II a jeho služby
Jak bylo již uvedeno v úvodníku, Česká pošta uzavřela svoji provozovnu v Předslavi, a tak aby obyvatelé obce nepřišli o všechny
poštovní služby v místě a nemuseli s každou zásilkou jezdit do Klatov, rozhodla se Obec stát se smluvním partnerem České pošty a
provozovat Výdejní místo II. Zde můžete nalézt některé informace, které se k dané okolnosti vztahují a které by Vám mohly být
užitečné. Můžete je nalézt i na webových stránkách obce na adrese http://predslav.cz/VM2.html.
1. Jaké služby mi toto Výdejní místo může poskytnout?
Výdejní místo II poskytuje několik příjmových a výdejních služeb, které zde byly v minulosti poskytovány Českou poštou. Na rozdíl
od poštovní provozovny však již neposkytuje žádné služby bankovního charakteru. Poskytovanými službami jsou:
• Výdej uložených zásilek, tj. pokud Vás doručovatel klatovské pošty nezastihne doma a ve schránce pak naleznete jen výzvu
k vyzvednutí zásilky. Konkrétně se bude jednat o následující služby:
◦ Výdej uložených vnitrostátních zásilek s omezením dobírkové částky do 20 000 Kč.
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◦ Výdej uložených zásilek ze zahraničí s omezením dobírkové částky do 20 000 Kč.
◦ Převzetí částek za dobírky a clo z uložených zásilek s omezením částky do 20 000 Kč.
• Příjem listovních a balíkových zásilek, tj. bude Vám zde poskytnut příjem následujících listovních či balíkových zásilek, které
tak zde můžete podat k odeslání:
◦ Příjem vnitrostátních zásilek (obyčejná zásilka – standard, obyčejná zásilka – standard, obyčejné psaní, obyčejná slepecká
zásilka, doporučená zásilka – standard, doporučená zásilka, doporučený balíček, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní,
obyčejný balík, cenný balík).
◦ Příjem mezinárodních zásilek (obyčejná zásilka, doporučená zásilka, cenné psaní, standardní balík, cenný balík).
• Příjem poštovních poukázek, tj. pokud potřebujete poštou poslat nějaké peníze, pak zde můžete podat následující poštovní
poukázky nebo platební doklady:
◦ Poštovní poukázka A s omezením částky do 20 000 Kč.
◦ Poštovní poukázka A – doklad V s omezením částky do 20 000 Kč.
◦ Poštovní poukázka C s omezením částky do 20 000 Kč.
◦ Platební doklad SIPO s omezením částky do 20 000 Kč (bez možnosti změny dokladu).
• Prodej cenin a zboží, tady se konkrétně jedná o prodej poštovních známek, pohlednic, různých dopisních obálek, balíkových
krabic a podobného sortimentu.
• Příjem reklamací v omezeném rozsahu, tj. pokud máte výhrady k plnění některé ze služeb České pošty, například chcete
reklamovat poškozenou zásilku, můžete svoji reklamaci podat zde. Vlastní reklamační řízení však už zajišťuje tzv. Řídící pošta,
kterou je pro naše Výdejní místo pošta Klatovy v Nádražní 98 (hlavní pošta).
Kde mám toto Výdejní místo hledat?
Nachází se v Předslavi v domě č.p. 53, v té samé místnosti, kde předtím sídlila provozovna České pošty.
Kdy najdu toto Výdejní místo otevřeno?
Provozní doba Výdejního místa pro veřejnost v pondělí až pátek od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00.
Jak je to nyní s vybíráním poštovní schránky v Předslavi?
Poštovní schránka, která je nadále umístěna na svém původním místě před domem č.p. 53, je nyní vybírána poštovními
doručovateli z Klatov každý pracovní den v 11:00. Pokud Vám tedy záleží na tom, aby Váš dopis odešel ještě v den, kdy jej
odesíláte, tak jej buď vhoďte do této schránky do 11:00 nebo jej můžete podat úřednici na Výdejním místě do 16:00. V tomto
pozdějším termínu jsou odesílány zásilky podané přímo na Výdejním místě.
Jak mohu nyní využívat ostatních služeb České pošty včetně bankovních služeb Poštovní spořitelny?
Poštovní služby, které zde nejsou uvedeny, Vám v současné době může poskytnout pouze provozovna České pošty, která Vám
rovněž poskytne i bankovní služby Poštovní spořitelny. Nejbližší provozovny České pošty jsou:
Nádražní 89
Tel.: (+420) 376 348 523
Otevírací doba:
Klatovy 1
Pondělí až pátek 08:00 - 18:00
Sobota
08:00 - 12:00
Maxima Gorkého 655
Tel.: (+420) 376 311 145
Otevírací doba:
Klatovy 2
Pondělí až pátek 08:00 - 17:00
Sobota
08:00 - 11:00
Farní 43
Tel.: (+420) 376 395 156
Otevírací doba:
Měčín
Pondělí až pátek
08:00 - 10:30, 13:00 - 16:00
Náměstí 167
Tel.: (+420) 376 394 121
Otevírací doba:
Plánice
Pondělí až pátek
08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
V případě vyzvedávání uložených zásilek s výší dobírky nebo cla nad částku 20 000 Kč, bude dotčená zásilka zpravidla uložena na
Řídící poště, kterou je pro všechny části naší obce pošta Klatovy 1 (v případě nadměrné zásilky se bude zas patrně jednat o poštu
Klatovy 2).
Kam se mohu obrátit se svými dotazy?
V případě dotazů na změny v poskytování služeb můžete využít bezplatné informační linky nebo vyhledat potřebné informace na
webových stránkách. Pro služby České pošty se jedná o telefonní číslo +420 840 111 244 a webovou adresu www.ceskaposta.cz;
pro služby Poštovní spořitelny pak o telefonní číslo +420 800 210 210 a webovou adresu www.postovnisporitelna.cz

Výsledky volby prezidenta republiky v obvobu naší obce
Volba Prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01. a 25.01. – 26.01.2013
volební účast v obci v 1. a 2. kole
Okrsek
1
2
3
4
5
Obec

Voličů
Vydané
v seznamu
obálky
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
206
206
139
129
114
113
80
82
101
103
69
71
52
52
39
35
106
106
78
75
579
580
405
392

Volební
Odevzdané
Platné
účast v %
obálky
hlasy
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
67,48 62,62
139
129
139
129
70,18 72,57
80
82
80
82
68,32 68,93
69
71
69
70
75,00 67,31
39
35
39
35
73,58 70,75
78
75
78
75
69,95 67,59
405
392
405
391
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% platných
hlasů
1. kolo 2. kolo
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 98,59
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 99,74

výsledky hlasování v obci v 1. kole
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA
2 Fischer Jan Ing. CSc.
3 Bobošíková Jana Ing.
4 Fischerová Taťana
5 Sobotka Přemysl MUDr.
6 Zeman Miloš Ing.
7 Franz Vladimír Prof. JUDr.
8 Dienstbier Jiří
9 Schwarzenberg Karel

okrsek 1
poč. %
4 2,87
33 23,74
3 2,15
7 5,03
2 1,43
31 22,30
8 5,75
35 25,17
16 11,51

okrsek 2
poč. %
3 3,75
17 21,25
4 5,00
3 3,75
2 2,50
16 20,00
7 8,75
17 21,25
11 13,75

okrsek 3
okrsek 4
poč. % poč. %
3 4,34 2 5,12
9 13,04 6 15,38
2 2,89 0 0,00
1 1,44 1 2,56
2 2,89 0 0,00
20 28,98 9 23,07
7 10,14 2 5,12
12 17,39 13 33,33
13 18,84 6 15,38

okrsek 5
poč. %
3 3,84
17 21,79
1 1,28
3 3,84
5 6,41
27 34,61
4 5,12
12 15,38
6 7,69

obec celk.
poč. %
15 3,70
82 20,24
10 2,46
15 3,70
11 2,71
103 25,43
28 6,91
89 21,97
52 12,83

výsledky hlasování v obci v 2. kole
Kandidát
okrsek 1
okrsek 2
okrsek 3
okrsek 4
okrsek 5 obec celk.
číslo
příjmení, jméno, tituly
poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. %
6 Zeman Miloš Ing.
86 66,66 51 62,19 44 62,85 23 65,71 46 61,33 250 63,93
9 Schwarzenberg Karel
43 33,33 31 37,80 26 37,14 12 34,28 29 38,66 141 36,06

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Tak, jak rychle plyne čas, ubíhá i školní rok. A mohlo by se zdát, že vše jde rok
co rok ve stejných kolejích. Rádi bychom
proto upozornili na novinky na jednotlivých součástech školy.
Ve výuce v ZŠ je běžně využívána interaktivní tabule SMART Notebook. Práci
prostřednictvím této moderní technologie
zvládají žáci, bez ohledu na věk, zcela bez
zábran. Předmět Informatika je v učebním
plánu zařazen až od 5. ročníku, ale vytvořit například prezentaci v PowerPoint,
zvládají zvídaví žáci již od 3. ročníku, to
znamená již v 9 letech.
V MŠ se změnil vzhled třídy. Do popředí byly umístěny výrazné herní prvky,
které dosud zůstávaly mimo zorné pole
příchozích. Před koncem roku byla zakoupena 32 dílná molitanová stavebnice a ze
sponzorských darů dětmi velmi oblíbené
kluzáky na sníh. Jednoduchými režimovými opatřeními se podařilo zpříjemnit dětem odpolední vstávání a svačinku. Paní
učitelky podávají odpolední svačinu dětem ve třídě, a to i za předpokladu většího
vynaloženého úsilí. Rozespalé děti nemusí
chvátat, mají dostatek času na jídlo, zatímco se už někteří věnují jiné činnosti.

Do MŠ byla objednána nová dřevěná
lehátka s roštem a kvalitní matrací.
Na webových stránkách školy najdete
v aktualitách nově také samostatný odkaz
na součást MŠ.
6.3. se konal zápis do MŠ. K zápisu přišlo
10 dětí. Šest z nich bude přijato pro nový
školní rok. Zbývající děti, mladší tří let
věku, budou přijaty do MŠ v následujícím
školním roce.
Ve školní jídelně je tradičně věnována
velká pozornost takzvanému spotřebnímu
koši. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně (Vyhláška 107/2005 Sb., příloha č. 1) jsou
stanoveny určité skupiny potravin, jako
např. brambory, maso, ryby, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, tuky, luštěniny, a
jejich doporučená spotřeba na žáka a den.
Výpočet spotřebního koše za každý kalendářní měsíc pak jídelna předkládá kontrolám z Krajské hygienické stanice. Nově se
nám podařilo do jídelníčku zařadit maso
krůtí a králičí. Pravidelně objednáváme filetované rybí maso, které má málo kostí,
takže tilápie (nebo-li tlamoun nilský) nebo
limanda (platýz zlatý) jsou dnes v našem
jídelníčku zcela běžné. V jídelníčku samozřejmě nechybí ani ovoce a zelenina. Do

vybavení školní jídelny nově přibyl také
toustovač a topinkovač.
Paní kuchařka se zúčastňuje každoročně školení: Moderní trendy vaření a škola
tak získala nové receptury.
V rámci školní družiny se rozbíhá
Tvůrčí dílna. Na základě výzvy v minulém
čísle Zpravodaje se přihlásily paní Bešťáková a paní Šindelářová a ukázaly dětem šikovnost lidských rukou. Oba výrobky vyžadovaly nekonečnou trpělivost a
přesnou jemnou motoriku.
Tímto bychom chtěli požádat další šikovné tvůrce, aby se s námi přišli podělit
o svůj um. Školní družina nabízí mnoho
aktivit. Ve své knihovně má řadu nových
publikací a pracovních sešitů, kde se žáci
inspirují pro svoji vlastní tvorbu. Dbá také
na zdraví žáků, snaží se každý den chodit
do přírody nebo alespoň do místnosti pro
TV chvilky. Družina má také možnost navštěvovat počítačovou místnost, kde si žáci zdokonalují své znalosti na výukových
programech nebo rozvíjejí dovednosti vytvářením vlastních počítačových obrázků
a prezentací. Žáci pracují na interaktivní
tabuli při promítání DVD Záchranný kruh,
kde si osvojují základní znalosti v oblasti
první pomoci, složek IZS nebo mimořádných událostí.
Mgr. Alena Kroupová - ředitelka

1893), který v pádu potřeby pomocně zasáhne. Zkušenosti však ukázaly, že mnohdy nestačí sbor ani své vlastní obci. To
bylo po požáru hostince v Předslavi začátkem května 1923. Tu oživla znovu touha po vlastním hasičském sboru.
Dne 13. května 1923 odpoledne sešlo
se téměř veškeré občanstvo naší obce
v hostinci p. Václava Motlíka, aby pojed-4-

nalo o možnosti založení hasičského sboru. Přítomný pan Bláha, řídící učitel z Bolešin, v poučné přednášce udělil náležité
pokyny jakou cestou kráčeti k dosažení
vytknutého cíle. Po této přednášce usnesli
se všichni přítomní hasičský sbor založiti.

Spolky
MĚCHOLUPY –
devadesát let hasičů (1)
Založiti v naší obci hasičský sbor bylo
dávnou snahou zdejšího občanstva. Různé okolnosti, mezi nimi i světová válka,
zatlačily tuto myšlenku do pozadí. Poukázáno též na blízký sbor v Předslavi (zal.

– Tolik úvodem kronikář a první jednatel
sboru p. František Hošťálek.

Osmičlenný přípravný komitét po získání potřebných informací a nabídek
firem rozhodl svolat ustavující valnou
hromadu na 9. června 1923 o sedmé
hodině večerní. Nahlédněme do zápisu
z této valné hromady, konané za účasti
42 občanů v místnosti hostince. Valnou
hromadu zahájil předseda přípravného
komitétu vrchní správce velkostatku p.
Vilém Zeis srdečným přivítáním všech
přítomných. Na to čteny stanovy sboru a
podány potřebné vysvětlivky ohledně
členství činného a přispívajícího. Stanoven členský příspěvek pro člena zakládajícího 50,- Kč jednou provždy, pro
člena přispívajícího 5,- Kč ročně. Činní
členové jsou od přispívajícího poplatku
zproštěni. Dále přikročeno k přihlášení
se za členy. Jako zakládající člen přihlásil se jako první pan vrchní správce Vilém Zeis. Jako přispívajících se přihlásilo
39 a jako činných 20 členů za první den.
Dále byly provedeny volby výboru sboru
aklamací. Všemi hlasy přítomných byli
zvoleni:
Starostou Vilém Zeis, náměstkem Václav Kanta, rolník, velitelem Emanuel
Bouzek, tesař, náměstkem František Krátký, obuvník, jednatelem František Hošťálek, krejčí, pokladníkem Antonín Vít,
lesní velkostatku, přísedícími Emanuel
Plánička, starosta obce, Karel Mastný,
Jan Vlasák a Václav Motlík, přehlížiteli
účtů Jan Sedláček, rolník a Václav Rašpl,
mistr kovářský. Všichni zvolení prohlásili, že volbu přijímají a slibují ze všech
sil tento mladý sbor podporovat. Starosta
sboru připomenul, že obvyklým oslovením se mezi sebou bez ohledu na společenské postavení je slovo „přítel“ a projevil přání, aby také opravdové přátelství
všech v tomto sboru sdružených bylo
trvalým hostem.
A mladý sbor se měl čile k světu. Již
10. června přijel ředitel firmy Štěpánek a
spol. z Kostelce nad Labem s nabídkou a
21. července 1923 byla uzavřena kupní
smlouva na dodání ruční stříkačky moderní konstrukce s příslušenstvím za
23 600 Kč. Následujícího roku v dubnu
byla ale přijata nabídka uvedené firmy a
stroj byl objednán jako motorový za
příplatek 18 960 Kč. Neodkladně bylo
započato se stavbou sborového skladiště,
které bylo původně navrženo na obecním
pozemku vedle kovárny, ale pro nesouhlas kováře stavěno u potoka proti
statku. Materiál na stavbu byl získán
převážně z darů. Veškeré práce při stavbě skladiště jak řemeslné, tak i pomocné
a dovoz všech stavebních potřeb byly
vykonány občany s největší ochotou a
bezplatně.
Po mnoha dopisech a urgencích u
firmy Štěpánek byla motorová stříkačka
konečně dodána 6. září 1924 a 14. září

předvedena a vyzkoušena. Celková cena
stroje činila 43 411 Kč, jeho doprava do
Točníka 457 Kč, 200 m hadic a výzbroj
pro 15 mužů 9 040 Kč, pracovní úbory
1 607 Kč. Celkem tedy bylo nutno
zaplatit 54 515 Kč. Taková částka byla
pro mladý sbor nezaplatitelná. Proto byl
potřebný obnos se zárukou obecního
zastupitelstva vypůjčen u Hospodářské
záložny v Klatovech a půjčka postupně
splácena.
V zápisu v kronice z roku 1934 se uvádí, že z celkové půjčky 53 000 Kč zbývá
již jen 6 000 Kč, tudíž je za 11 let zaplaceno 47 000 Kč dluhu a 23 190 Kč na
úrocích. Na subvencích obdržel sbor na
uplacení dluhu 21 000 Kč, obec přispěla
20 560 Kč a ze sborové pokladny vydáno
28 518 Kč. Zalistujeme-li v pokladní knize zjistíme, jak obtížně se peníze na splácení dluhu získávaly. V roce 1924 měl
sbor celkem 69 a o dva roky později již
96 přispívajících členů, z toho 45 místních z Měcholup, 23 z Petroviček, 22
z Makova, 5 z Újezdce a jednoho z Pečetína.
Dne 1.července 1925 byla pořádána
první výroční slavnost založení sboru
s oficiálním předáním motorového stroje
obcí sboru. Slavnost se konala za četné
účasti jak okolních tak i vzdálenějších
sborů a hostí. Poctěna byla přítomností
mnoha významných osobností. Byli to
Dr.Ladislav Vojta, rada Okresní politické
správy v Klatovech, plukovník Dr. Synek, vojenský prokurátor z Plzně, Jan
Bláha, řídící učitel z Bolešin, Otakar Holub, jednatel sboru ve Strážově, Jan Mukenšnábl, okresní dozorce župy nepomucké, Karel Zeman, řídící učitel a
starosta Sokola Předslav a další. Pořad
slavnosti byl velice pestrý a vyplnil celý
den. Hlavní slavnost se odehrála na trávníku u Sadu národní svobody. Zastoupeny byly sbory: Bezděkov, Bíluky,
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Bolešiny, Dolany, Klatovy, Malá Víska,
Němčice, Ostřetice, Petrovice, Předslav,
Slavošovice, Strážov, Struhadlo a Točník. Přítomni byli i zástupci Sokola Předslav. Slavnosti se účastnilo mnoho diváků z obce i okolí.
Slavnostní řeč pronesl O.Holub ze
Strážova. Odpoledne předal starosta obce
Emanuel Plánička veškeré hasičské zařízení do správy sboru. Sborový starosta
děkuje a slibuje, že sbor bude veden
snahou skýtati každému pomoc kdykoliv
se toho potřeba ukáže.
V srpnu 1925 se z Měcholup odstěhoval do Klatov poslední správce téhož
roku prodaného velkostatku Maltézských
rytířů Vilém Zeis, první starosta sboru.
Dne 4. března 1926 v 10 hod. vypukl
požár ve staré tvrzi, bývalém panském
pivovaru. Při silném jihozápadním větru
létaly oharky ze šindele 200 m daleko.
Oheň uvnitř budovy trval tři dny pro
velké množství sena a dřeva.
O rok později 8. května 1927 pořádal
sbor za spolupráce sboru z Ostřetic a
samaritní stráže z Bolešin veřejné hasičsko-samaritánské cvičení, které bylo velmi pěkně provedené a jemuž přihlíželo
celé okolí. Vzorné vystupování hasičů
zanechalo v účastnících příznivý dojem o
ideji hasičsko-samaritánské.
Dne 1. července 1930 po 3. hodině odpolední zachvátil požár v necelé hodině
šest stavení vlivem sucha a podporován
větrem. Vyhořela stavení č.11 p. Touše,
č. 10 V. Zíky, č. 34 Jánský, část č. 7
Krátký, pak se vítr obrátil a shořelo č. 27
Klička a 28 Vondřička. Místní stříkačka
bohužel nesplnila očekávání vlivem chyb
při jejím obsluhování.
J.M.

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Oprava chyby z minulého čísla
V minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli rozpis termínů
jednotlivých zápasů jarní části soutěže. Bohužel nám na něm tak
trochu zapracoval i tiskařský šotek, takže termíny 18. kolem
počínaje jsou v něm uvedeny chybně. Svým čtenářům se proto
omlouváme a opravený rozpis dnes přetiskujeme znovu.
Zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
neděle 24.03. – 15:00
14. kolo Malý Bor – Měcholupy
sobota 30.03. – 15:00
15. kolo Měcholupy – Strážov B

16. kolo Veřechov – Měcholupy
17. kolo Měcholupy – Žihobce
18. kolo Bezděkov – Měcholupy
19. kolo Měcholupy – Hartmanice
20. kolo V. Hydčice – Měcholupy
21. kolo Měcholupy – Nalž. Hory
22. kolo Hradešice B – Měcholupy
23. kolo Měcholupy – Neznašovy
24. kolo Kašp. Hory – Měcholupy
25. kolo Velhartice – Měcholupy
26. kolo Měcholupy – Klatovy 1898 B

neděle 07.04. – 15:00
sobota 13.04. – 16:30
neděle 21.04. – 17:00
sobota 27.04. – 17:00
sobota 04.05. – 17:00
sobota 11.05. – 17:00
neděle 19.05. – 16:00
sobota 25.05. – 17:00
sobota 01.06. – 17:00
sobota 08.06. – 17:00
sobota 15.06. – 17:00

Historie
Katastry v Makově – 2
Katastr Josefínský sig. 4184, 4185 z roku 1785. Celková výměra orné půdy činila
v obci Makov 221 jiter a 133 a 3/Y sáhů2. 1
jitro = 5 754 m2 = 2 korce = 1 600 sáhů2, 1 sáh2 = 3,596 m2. Poddaní měli 61
jiter, ostatní bylo panské. V tomto katastru
bylo provedeno první očíslování parcel,
mnohé z nich platí dodnes. Josefínský katastr je pro svoji podrobnost a přesnost
spolu s Berní rulou zcela mimořádně cenným fondem archívu bývalé země České.

Snímek katastrální mapy I. - V.

Vedle zemědělské půdy byly vyměřeny také zahrady a zahrádky. Dále byl obecní
katastr rozdělen do 5 honů včetně pojmenování jejích jednotlivých částí takto:
Hon č. I. – zahrnoval obec, jednotlivá
č.p. a k nim náležející zahrady a zahrádky.
Rozměry jsou uvedeny v sázích 1 sáh =
1,896 m. Č.p. 1 - Matěj Kanta, zahr. Pod
hrází 12 × 9, zahr. za chalupou z panského vrchu 4 × 4 (nyní Lísky, dříve Hora). Č.p. 2 - Václav Krátký, zahr. z panského vrchu 8,5 × 2,5. Č.p. 3 - Matěj
Bartingl, zahr. z panského vrchu 8 × 2,5 a
pod okny 3,5 × 3,5. Č.p. 4 - Václav
Šilhavý, zahr. před okny 19,5 × 13,5, hráz
od bývalého panského rybníka 272/e × 4 a
zahr. vedle panských stájí 15 × 11 (dříve
bývaly stáje v místech současného č.p. 38,
později v č.p. 37). Č.p. 5 - panský dvůr,
zahr. na dvoře 10 × 3,5 a za hvozdem 12
× 18. Č.p. 6 - Josef Tomášek, zahr. na
dvoře 5,5 × 121/e, 9,5 × 5 a za chlévem 8 ×
3,5. Č.p. 7 - Josef Šilhavý, šenkýř, zahr.
na Bártovic 28,5 × 14 (nyní č.p. 35), za
maštalí 25 × 12 a 25,5 × 15 a za stodolou

13,5 × 11. Č.p. 8 - František Flekar, pod
okny 16 × 11 a hořejší 221/e × 12. Č.p. 9 panská ovčárna, zahr. za chlévem 24,5 ×
18 a za ovč. 4,5 × 52/e. Č.p. 10 – Ondřej
Krátký, zahr. za Flekarem 14 × 10,5 (nyní
č.p. 26), za stodolou 5 × 3,5 a pod okny
10,5 × 7. Č.p. 11 – obecní pastouška
(František Uhlíř), zahr. nad pastouškou
14,5 × 8,5 (nyní č.p. 41) a pod pastouškou
16,5 × 9,5 (nyní č.p. 44). Č.p. 12 – Matěj
Touš, zahr. pod okny 6 × 4,5 a za
stavením 10 × 4. Č.p. 13 – Vavřinec
Novák, zahr. pod okny 202/e × 151/e a u
stodoly 3 × 5. Č.p. 14 – Václav Němec,
zahr. u Toušovo stodoly 32 × 11,5. Č.p.
15 – Jan Touš, zahr. za stavením 9,5 × 5,
pod maštalí 231/e × 19. Č.p. 16 – Filip
Brůha, zahr. pod okny 141/Y × 51/Y, v louce
51/e × 3, za stodolou 152/e × 0,5 a 101/W × 2.
Č.p. 17 – František Bouzek, zahr. okolo
stavení 11 × 5,5, 21 × 4, 6 × 12. Č.p. 18 –
František Tomášek, zahr. okolo stavení
12 × 61/Y, 7 × 31/Y, 18 × 1,5 a u louky 185/Y
× 42/e.
Hon č. II. – „Pod Chlumem“ byl
určen od cesty vedoucí do Němčic (přes
zadní Chlum) až po cestu na Bíluky
severním směrem přes Haškovec. Tento
hon tvoří východní a severovýchodní část
katastru, kde byla (nebo dosud je) používána tato pojmenování: Pod ševcovic,
Pod ohrádkou, Na ohrádce, Za Lískama,
Nad Lískama, Na Lískách, Za Chlumem,
V jamách, Za malými Lískami, Vedle pahorku (mezi malými Lískami a č.p. 21),
Nad strhaným rybníkem „Pod Kravárnou“
(spodní rybník), Ouvar na žebrácké, Ouvary hořejší (panské louky od Haškovce
až k současnému rybníku), Ouvar u splavu, Pod Haškovcem, „Pastviště nad strhaným rybníkem Draským“ (horní rybník.
Oba rybníky tj. „Pod Kravárnou“ a
„Draský“ byly po povodni r. 1768 zrušeny a zatravněny), Osenice, Velké pole,
Hořejší hony, Za sady, Nedanské.
Hon č. III. – „Pod Ptínem“ zahrnoval
severní a severozápadní část katastru
obce. Byl vymezen současnou cestou do
Haškovce a Nedanic a bývalou cestou,
která bývala v místech rybníčků. Používané názvy: U hliniště, Nad hliništěm, Na
ovčácké, U rokle, V klíně, Na mýti.
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Hon č. IV. – „Na Zadních dílech“ byl
západní částí katastru obce, od bývalé cesty mezi rybníčky po cestu do Měcholup
(nyní silnice), názvy: Nad studánkou, Nad
ouvarem, Dlouhý dílec, Zadní dílec, U
ovčína, Proti Průhonci, Za pastuškou, Na
židovské, U Držali a Za křížem.
Hon č. V. – „Na Zvoncích“, jižní část
katastru obce, od cesty do Měcholup po
Chobot, názvy: Na Průhonci, Pod Průhoncem, Nad loukama, Na dědince, Pod cestou, K božím mukám, Sládkovna, Nad
vrškem, Na vršku, Na malej (od č.p. 15),
Vedle potoka, U potoka, Dlouhá a Prostřední louka, Na suchých loukách.
Později některé názvy zanikly, či
vznikly nové.
Stabilní katastr – byl proveden k roku 1837. V naší obci jej prováděla komise
za vedení topografa Josefa Dvořáka,
z Horažďovic. Byla zhotovena první pozemková mapa. Čísla pozemků byla převzata z Josefínského katastru. Dále bylo
provedeno zaměření stavebních parcel a
rozdělení pozemků do tříd podle kvality
(bonity) půdy. Jednotlivé hony obecního
katastru byly zařazeny do následujících
tříd:
V honu „Pod Chlumem“ – pod Haškovcem do V. třídy a za Lískama do VI.
Třídy. V honu „Pod Ptínem“ – do II. A
III. Třídy a kolem hloniště do V. třídy.
V honu „Na Zadních dílech“ – IV. a V.
třída. Hon „Na Zvoncích“ – do V. a VI.
Třídy. Celková výměra stavebních parcel
v Makově byla 2 jitra a 996 sáhů2. Z důvodu, že značnou část Stabilního katastru
lze vyhledat na internetu, uvedu jen majitele jednotlivých č.p. a velikost stavební
parcely v sázích2.
Č.p. 1 – Matěj Janeček 67, č.p. 2 – Jan
Krátký 149, č.p. 3 – Jan Partingl 117, č.p.
4 – Martin Šilhavý 137, č.p. 5 – panský
dvůr 1226, č.p. 6 – Antonín Teřl 174, č.p.
7 – František Kodídek 170, č.p. 8 –
Matyáš Sedláček 93, č.p. 9 – byt panských
ovčáků + ovčárna 42 + 174, č.p. 10 –
Václav Partyngl 94, č.p. 11 – obecní
pastouška 38, č.p. 12 – Václav Touš 72,
č.p. 13 – Jan Pražák 60, č.p. 14 – Matěj
Motlík 161, č.p. 15 – Josef Mayer 428,

č.p. 16 – Baltazar Brůha 180, č.p. 17 –
Václav Petlan 86, č.p. 18 – Filip Tomášek
169, č.p. 19 – Bartoloměj Baloun 93, č.p.
20 – Ignác Němec 52, č.p. 21 – nezletilí
dědicové po Janu Sudovi 126, č.p. 22 –
Bartoloměj Vlasák 70, č.p. 23 – Anna
Nováčková 81, č.p. 24 – Vojtěch Touš 56,
č.p. 25 – František Partingl 81 sáhů2.
7. září 1848 bylo zrušeno poddanství
včetně roboty. Zároveň byly zrušeny
vrchnostenské úřady a veškerou veřejnou
správu převzala státní moc. Do této doby
veškeré poplatky, daně, jakož i ostatní
správu vykonávala daná vrchnost. Na příklad v polovině 18. století (Tereziánský
katastr) odvádělo měcholupské panství
královské komoře 2 651,40 zlatých ročně.
Bylo to: z piva 634,40 zlatých, z činží
153,19 zlatých, z robot 266,40 zlatých,
z mlýnů 16,30 zlatých, z domků 66 zlatých, ze zhostů (propuštění z panství) 6,10
zlatých, různé 46 zlatých apod. Také
samospráva na venkově doznala změn,
obecní rychtář byl nahrazen starostou
včetně zastupitelstva… Avšak šlechtě se
podařilo dosáhnout zákona, který stanovil,
že rolníci jsou povinni vyplatit svým bývalým feudálním pánům za zrušení robot a
získání půdy do vlastnictví odškodné. Do
té doby měli zemědělci půdu pronajatu
(rustikál). Náhradou měl být až dvanáctinásobek hodnoty ročních platů a služeb
jednotlivých rolníků. Proto mohli půdu
vykoupit převážně jen bohatí hospodáři.
V důsledku těchto změn ubylo na venkově
pracovních příležitostí. V některých regionech (ne na našem panství) se stěhovali
lidé ve velkém do měst, kde se stávali
dělníky v nově vznikajících průmyslových
závodech. Bylo i hodně těch, co se stěhovali i za hranice naší země, v četných
případech i za „Velkou louži“.
Zrušením poddanství a robot se urychluje na venkově rozvrstvování na bohaté
sedláky a chudé domkáře a podruhy se
vším co toto obnášelo, dá se říci, že toto
trvalo prakticky až do doby kolektivizace
zemědělství.
V naší obci měli již jednotliví držitelé
své pozemky vyplaceny – viz. pozemkové
knihy, kde je uvedeno, kdo kolik podle
výměry zaplatí. Pouze v 8 případech zbývala některá dorovnání za stavební parcely či pasení dobytka. Všechny ostatní
daně byly vyměřeny nově. Podle komisálního protokolu ze souboru „vyvazovací
komise“ VK – sig. 6 173, I. díl 3. svazek
(vyvazení = vyjmutí z roboty), šlo o tato
dorovnání: Č.p. 4 – Jan Šilhavý domkář
za pasení dobytka dlužil 4 měřice (1
měřice = 61,5 l) žita do obecní hromady.
Č.p. 17 – Václav Petlan domkář 8 měřic
žita do obecní hromady. Č.p. 12 – Adam
Touš domkář činži z domku na obecním
pozemku 1 zlatý 35 krejcarů ročně. Č.p.
19 – Bartoloměj Baloun domkář činži

z domku 3 zlaté 35 krejcarů ročně. Č.p.
20 – Václav Němec činži z domku 3 zlaté
35 krejcarů ročně. Č.p. 22 – Bartoloměj
Vlasák domkář za zřízení zahrádky v ceně
30 zlatých činži 4 zlaté ročně. Č.p. 23 –
Podivín Nováček domkář za zřízení
zahrádky v ceně 24 zlatých 4 zlaté ročně.
Č.p. 25 – František Partingl domkář činži
4 zlaté ročně.
Komisální protokol byl sepsán dne 5.
prosince 1851 mezi oprávněnou obcí Makovskou za bývalé dominium Měcholupské, nyní k okresnímu bernímu úřadu
klatovskému patřící výkup činžovních a
jiných povinností.
Po revoluci roku 1848 nastal v celé
Evropě rychlý rozvoj kapitalistického podnikání. Ani naše země nezůstaly stranou
tohoto vývojového proudu, i když se teprve tehdy ve střední Evropě zakončovala
průmyslová revoluce. V našich zemích
převažovalo ještě stále zemědělství nad
průmyslem, i když Čechy náležely k průmyslově nejrozvinutějším oblastem habsburské říše.
Také v Klatovech vzniklo 5 továren na
prádlo. S výrobou prádla jsou spjaty jména prvních průkopníků prádelnického průmyslu: Ignác Auspitzer, František Antonín
Dattelzweig, Joss a Löwenstein, Adolf
Wiener, Gottlieb, Kafka, Ferus a další.
Klatovské závody na výrobu prádla zaměstnávaly před 1. světovou válkou mimo
mužů až 2 500 dělnic. Značný počet žen
pracoval pro tyto závody podomácku
v širokém okolí Klatov. Dále to byla továrna na výrobu strojů se slévárnou šedé
litiny Leopolda Schiffauera, založená roku
1854. Chemická továrna na výrobu kostní
moučky, klihu a želatiny, firmy Kutscher.
Závod na zpracování kůží a výrobu kožených předmětů Bohumila Singera, který
vznikl roku 1842 ve strážově a v roce
1908 byl přemístěn do klatovského nového závodu, pozdější Kozak. Dřevařský
podnik firmy B. J. Brummel. Další dřevařský podnik Václava Kusého na výrobu
dveří a oken. Továrna na výrobu prošívaných dek, vaty a vatelínu firmy J. J.
Brummel a spol., pozdější Retex a podobně.
Pak to byla řada menších závodů –
cihelny, pivovary, lihovary a jiné. Není
bez zajímavosti, že první továrna na
cikorku v Čechách vznikla roku 1804
v Mochtíně. Vznikaly také peněžní ústavy, spolky a další a další instituce.
J.Š.
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NĚMČICE
v proudu času (1)
Čas letí jako bláznivý a dnešní mění
na minulé. V zajetí uchvátané současnosti
většinou si neuvědomujeme, že i naše
minulost byla a stále zůstává součástí
našeho života. Zapomínáme na kořeny, na
ty svoje, ale i své obce, svého národa. Bez
znalosti minulých se jen stěží můžeme
orientovat v současných, ale i budoucích
problémech, postavit se na tu správnou
stranu. Vždyť hodnota člověka se určuje
jen podle toho, jaký užitek přináší bližním.
Němčice leží v malebné poloze mezi
lesnatými vrchy a zelenými nivami. O
původu jména vsi píše Dr. Justin Prášek
ve svém spisu „Politický okres klatovský“: Větší část okolí plánického náležela
klášteru cisterciáckému v Pomuce (Nepomuku), který zvláště pečoval o vzdělání
krajiny němčické. Poněvadž mnichové pomučtí byli Němci z kláštera ebražského
v Bavořích, jali se beze vší pochyby zaváděti na statky své též osadníky německé, odkudž asi Němčice své jméno mají.
Typograf Dr. Antonín Profous jméno
Němčic vysvětluje jako osadu lidí Němcových, ale někde jen osadu Němců. Např. r.
1305 ves „Nyemcichs“ uvádí v pořadí na
14. místě jako ves 5,5 km severozápadně
od Plánice.
Rok založení samotné obce nelze věrohodně prokázat, lze však předpokládat,
že Němčice v těchto místech vznikly před
jedenácti, možná dokonce dvanácti staletími při osidlování kraje slovanskými
kmeny. Již v roce 993 měl tuto ves získat
Břevnovský klášter benediktinských mnichů hned při svém založení (založen
31.5.993) údajně od knížete Boleslava II.
(972 – 999). V době jeho panování bylo
dokončeno sjednocení Čechů pod vládou
Přemyslovců a v roce 995 vyvražděni Slavníkovci na Libici. V zápisu kláštera byly
v té době zapsány jako Nymcyce. Kdy
přestaly být v držení kláštera nebo jak
s nimi naložil, není známo. Je možné, že
po vzniku Cisterciáckého kláštera v Nepomuku v roce 1195 mohly Němčice přejít
pod jeho správu. Konvent tohoto kláštera
byl ale v roce 1380 postižen morem a
zemřelo 50 mnichů. Možná po této tragedii se část majetku rozdávala (rozprodávala) světské šlechtě.
Právě od druhé poloviny 14. století
jsou již známi další konkretní majitele
Němčic. Nejprve se prameny zmiňují o
Zdislavu Němcovi a ještě dalším neznámém Zdislavu. Ves samotná měla r.1379
pět popluží: Jedno z nich držel farář, druhé Budivoj Zub, třetí Zdeslav, jeho bratr,
čtvrté Kunrát a páté Lev z Malonic. Žil
však tehdy ještě Držek, jenž se po r.
1360 s Budivojem, Zdeslavem, Lvem a

vdovou Přibou jako patron kostela zdejšího vyskytuje.
Jan Nosek z Němčic seděl r.1413 na
Jedle, Drslav Zub z Němčic se připomíná
r. 1417, ale ti Němčice již nedrželi. Seděl
tu od r. 1415 Brum z Němčic, jenž se
oženil s nějakou Annou a jí r. 1419 svá
popluží (kromě dvora zubovského) věnoval. Je tedy patrno, že v té době (1380 –
1419) byla popluží skupována a zůstala
v držení jedné osoby. Brum nechal vystavět mezi léty 1419 – 1437 novou
kamennou tvrz ve svahu nedaleko kostela.
Obdélné staveniště tvrze, obklopené dvoustranně otevřeným vodním příkopem a
valem, bylo obestavěno po čtyřech stranách obvodu hospodářskými a obytnými
budovami. Mezi nimi zůstalo volné malé
nádvoří. Vstup do tvrze vedl od západu
přes padací most do průjezdu brány, umístěné v několikapatrové vstupní věži.
Brumové v Němčicích přetrvali války
husitské a roku 1437 předali majetek Zdislavu z Němčic s podmínkou, že kdyby
tento s dětmi svými sešel, připadl by
majetek jeho bratrům Zdeňkovi a Svojši
z Němčic takovým způsobem, aby se po
smrti jeho uvázali v tvrz Němčice se vsí a
spadajícími kostelními vsi Třebíšov a
Petrovičky tak, jako by jim byl dlužen 350
kop. Zdislavovi se ale stala nějaká nehoda, proto nakvap zavadil* svůj majetek
svému otci Janu Noskovi z Němčic. Jan
Nosek nedržel Němčice dlouho a opět je
prodal svému zeťovi Janovi z Tažovic,
který měl za manželku Barboru, dceru
Janovu a sestru Zdislavovu. Obec Tažovice 1 km západně od Němčic byla za
husitských válek vypálena a zcela zničena.
Ke konci 15. století žili z původního rodu
němčických vladyků bratři Bohuslav a
Zdeněk, kteří však rodný statek již nedrželi. Kdo byl tehdy v držení Němčic se
nám paměti nedostává.
Vladycká (šlechtická) rodina Čejků
z Olbramovic držela statek Němčice již
v r.1480. Čejkové odvozovali svůj původ
od knížete Vladislava a na svém štítu měli
orlici. Kolébkou rodu Čejků jsou Olbramovice, ves v Čechách v hejtmanství sedlčanském, okres Votice.

Němčice, celkový pohled

Další zmínka je z roku 1501, kdy se
majitelem statků stává Jan Čejka z Olbramovic, který ale majetek rozdělil mezi své
čtyři syny: Jana, Petra, Jiříka a (jméno
čtvrtého se nezachovalo). Petr později
všechny bratry vyplatil a tím majetek opět
zcelil. Navíc roku 1545 vložil statek, tvrz,
dvůr a vsi Němčice, Hůrku a Petrovičky
do obnovených desek zemských. Zemské
desky jsou veřejné knihy zavedené v Čechách v roce 1260 Přemyslem II. Otakarem (1253 – 1278) u zemského soudu,
příslušného pro šlechtu a její majetek.
Dělily se na desky půhonné a trhové, pak i
zápisné, památné a další. Při požáru v roce 1541 shořely. Obnovené pak sloužily
jako úřední knihy s různými názvy až do
roku 1851.
Petrův syn Jan Čejka připojil k Němčícím roku 1579 Mlynářovice a r.1599
statek Dlouhou Ves. Na jejich splacení
však prodal vsi Vítkovice a Kvášlice Janu
Kocovi z Dobrše. Nejstarší Janův syn
Jiřík Čejka, jenž byl rytířem řádu sv. Jana
(Johanitů), žádal otce o svůj díl, ale ten ho
vyplatit hned nemohl a vysvětlil, že má
více synů a také v dluzích postaven je, ale
r.1602 mu slíbil 7 000 kop. S druhými
dvěma syny Petrem a Václavem učinil
otec téhož roku smlouvu, že je oddělil a
dal jim za díl statek Dlouhou Ves. Němčice si ponechal a zůstal se svým nejmladším synem Janem Adamem na Němčicích až do své smrti.
Jan Adam Čejka, stejně jako jeho otec,
byl dobrým hospodářem a v roce 1625
připojil ke svému panství ještě Měcholupy
a Myslovice. Byl také horlivým katolí-

kem. Povídalo se o něm, že kázal bíti sedláky v Němčicích kyji po příhbí aby v kostele klekali. Jeho choť Apolena z Chudenic, rozená Černínová, dala postavit
roku 1610 na hřbitově v Němčicích kapli
svatého Jana Křtitele. Na panství Měcholupy, které bylo vlastně jejím majetkem,
postavila v sousedství nové tvrze také
kapli zasvěcenou svaté Apoleně. Roku
1640 sjednotila Měcholupy dokoupením
jejich druhé poloviny. Tu v roce 1589
prodal obci královského města Klatov
Sezima Sedlecký spolumajitel statku Měcholupy.
Jan Adam Čejka z Olbramovic se stal
pro svoji horlivost dokonce císařským radou, zemským soudcem a místodržícím
v království českém. Sloužil třem panovníkům na českém trůnu (Matyáši II.,
Fridrichu I. a Ferdinandu II.) Jan Adam
zemřel bezdětný roku 1635 a svůj majetek
odkázal svým synovcům (potomkům
bratra Petra), kteří se ho ale pro přílišné
dluhy neujali. Klatovské muzeum má jeho
dřevěnou pamětní desku z r. 1629 později
(r.1728) obnovenou Václavem Čejkou,
komturem řádu Johanitů na komendě
v Měcholupech a od r. 1744 velkopřevorem řádu Maltézských rytířů se sídlem
v Praze.
Dvorský soud (jde o soud řešící spory
a odúmrtní řízení statků spadlých na krále,
vrchního vlastníka půdy, při vymření rodiny zpravidla po meči) roku 1636 nařídil
prodat tvrz, dvůr a ves Němčice, dvůr a
ves Mlynářovice, vsi Pečetín, Zbyslav,
Malou Hůrku, Petrovičky a Třebíšov Václavu Otakaru Perglarovi z Perglasu.
Mý

* Zavaditi – znamenalo dříve zavázat, právně zatížit závazkem.
V tomto případě tedy Zdislav právně převedl svůj majetek na otce.

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V neděli 10.2.2013 byla zorganizována pouťová mše svatá v kapli sv. Apoleny
v Měcholupech.
Ve čtvrtek 21.2.2013 jsme uspořádali
v ZŠ a MŠ Předslav další setkání nad fotografiemi p. PhDr. Jana Duchka. Tento-

krát vyprávěl o Pošumaví, Šumavě a Bavorském lese. Návštěvníci, včetně dětí,
byli velmi spokojeni a načerpali inspiraci
ke svým výletům.
V únoru jsme obnovili Cvičení pro ženy, můžete přijít každou středu v 19 hod
do areálu Měcholupské zemědělské, a.s.
Co připravujeme? V neděli 24.3.2013
v 15 hodin Zdobení dortů mandlovým těs-8-

tem s p. Z. Trefancovou – můžete se přihlásit na OÚ.
V sobotu 18.5.2013 Vítání občánků –
rodiče dětí obdrží včas pozvánku.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů v obvodu naší obce proběhly počátkem roku u všech našich SDH (Makov,
Měcholupy, Němčice, Petrovičky a Předslav) a stejně tak proběhla i výroční valná hromada okrsku. Svoji výroční členskou schůzi
měly však 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 a svoji činnost
za uplynulý rok zhodnotila i TJ Měcholupy.
Počátek roku bývá každoročně sezónou tanečních zábav a plesů a bylo tomu tak i letos. V obvodu naší obce se několik
takových zdařilých akcí již uskutečnilo a další budou ještě následovat. 12. ledna uspořádali svůj ples dobrovolní hasiči z Předslavi,
únor pak patřil převážně masopustním zábavám a maškarním karnevalům. První se uskutečnil 2. února v Němčicích, za týden nato,
9. února byl pak v Předslavi. Tam se hned následující den 10. února konal i dětský maškarní karneval. Dětský maškarní karneval
se pak 23. února konal rovněž i v Němčicích. 8. března pak měla svůj ples i TJ Měcholupy.
Podobně jako v předchozích letech patřil i letos počátek roku Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Česká republika. Jedná
se o největší dobrovolnickou akci u nás a v letošním roce se v celostátním měřítku uskutečnila již potřinácté. V rámci naší obce
probíhala tato sbírka v Němčicích, Třebíšově a v části Měcholup a byla při ní vybrána částka v hodnotě 7 331,- Kč. To je bezmála
o 200 Kč více než v loňském roce. Oblastní charita Klatovy všem dárcům srdečně děkuje za ochotu a pomoc.

Pozvánky:

ZO Českého zahrádkářského svazu Předslav

Vás srdečně zve na

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
který se koná 23. 3. 2013 od 20:00 hod

v hostinci v Makově
k tanci a poslechu hraje skupina
MARS

Vážení přátelé,

Srdečně jste zváni do kostela
p. Marie v Němčicích.

Květná neděle – svěcení ratolestí
24. 3. 2013 od 15:00 hod

Pěvecký a hudební soubor při OÚ Předslav z Makova

Lada
a ženský pěvecký soubor z Velkého Boru

V E L K O B O R
vás srdečně zvou na tradiční

JARNÍ ZPÍVÁNÍ
do makovské hospůdky
v neděli dne: 14.04.2013 od 15:00 hodin
Přijďte si posedět, pobavit se, poslechnout a zazpívat se sousedy
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TJ Sokol Předslav oznamuje, že dne
8. května 2013 uspořádá

další pěší výlet
tentokrát na PTÍN a do jeho okolí
Přijďte si i Vy protáhnout své tělo

Zahájení sezóny v areálu
Lesního amfiteátru v Makově
V sobotu 8.6.2013 – zábavní odpoledne pro děti
o programu budete včas informováni formou plakátů a obecním rozhlasem
Z filmů, které pro Vás připravujeme, se můžete těšit třeba na:
Ve stínu
Once
Croodsovi

kriminální
hudební
animovaný dětský

ČR
Irsko
USA

SDH Makov ve spolupráci s obcí Předslav
připravují na červen 2013

2. ročník festivalu

"Hudební mládí"
O přesném termínu a programu akce budete informováni na plakátech a v rozhlase

Dne 22. června 2013 proběhne oslava

1020 let
od první písemné zmínky o

obci Němčice
při té příležitosti dojde i k vysvěcení
kapličky "Lázně"
O programu akce budete včas informováni na pozvánkách, plakátech a rozhlasem
Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Šindelář P., Mgr. Kroupová A., ing. Blahouš V., Šůs J., ing. Zíka V.
Adresa redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
Toto číslo vyšlo v březnu 2013
Náklad 350 ks
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