Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 26.

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

roč. 2013

Vážení spoluobčané,
tento úvodník nemohu začít jinak, než připomínkou jarních povodní, které již potřetí během uplynulého roku protekly částmi našich
obcí. Škody na majetku by byly rozhodně větší nebýt rychlého zásahu členů sborů dobrovolných hasičů. Za tento zásah a následnou
pomoc postiženým jim patří poděkování.
Z akcí naplánovaných na letošní rok je již dokončena 2. etapa výměny azbestového potrubí v Měcholupech, oprava fasády
hostince v Makově, výstavba zdi školní zahrady v Předslavi, oprava komunikací v Třebíšově a Hůrce. Připravujeme opravu učebny
ZŠMŠ v Předslavi, opravu komunikace v Petrovičkách a mnohé jiné. Začala sezóna v Letním kině v Makově. Zde již můžete shlédnout
některé filmy novou promítací technologií.
Uskutečnila se již řada zajímavých kulturních a společenských akcí. Pozvánky na další naleznete v tomto Zpravodaji.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezké prožití prázdnin a dovolených .
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
13. zasedání ZO Předslav konané dne 25.4.2013 v Měcholupech:
Usnesení:
č. 177 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 12. zasedání ZO Předslav
č. 178 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2012
č. 179 – ZO projednalo a s c h v a l u j e věcné břemeno právo jízdy a chůze na pozemky p.č. 13/3 k.ú. Makov u Předslavi a 1044/2
k.ú. Nedanice v majetku Obce Předslav ve prospěch LČR s.p. a věcné břemeno právo jízdy a chůze na pozemky p.č. 302 a
303 k.ú. Makov u Předslavi v majetku LČR s.p. ve prospěch Obce Předslav
č. 180 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) cenu poukázek na svoz domovního odpadu pro fyzické osoby na II. pol. 2013, která se
skládá z ceny poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km.: 1 x 14 dnů – cena 550 Kč + příplatek 50 Kč =
celkem 600 Kč; 1 x 4 týdny – cena 355 Kč + příplatek 45 Kč = celkem 400 Kč; S1 – cena 805 Kč + příplatek 25 Kč =
celkem 830 Kč; SII – cena 445 Kč + příplatek 55 Kč = celkem 500 Kč; CHAL 1 x 14 dnů – cena 270 Kč + příplatek 10 Kč
= celkem 280 Kč; CHAL 1 x 4 týdny – cena 165 Kč + příplatek 15 Kč = celkem 180 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.
2013: 1 x 14 dnů – 55 Kč + 21% DPH; 1 x 4 týdny – 50 Kč + 21% DPH; S1 – 35 Kč + 21% DPH; SII – 60 Kč + 21%
DPH; Kontejner 1100 l – 55 Kč + 21% DPH.
č. 181 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s Agenturou Ekostar s.r.o., Bělohorská 7, Plzeň na zpracování studie protipovodňových opatření ve výši 98 000 Kč (bez DPH)
č. 182 – ZO projednalo nabídky na udržovací práce – učebna a sborovna ZŠMŠ Předslav a p o v ě ř i l o starostu uzavřít smlouvu
o dílo s firmou IPOS Plzeň, Poštovní 1, Plzeň ve výši 218 289 Kč
č. 183 – ZO projednalo a s c h v a l u j e darovací smlouvu s Oblastní charitou Klatovy ve výši 5 000 Kč jako příspěvek na
pečovatelskou službu
č. 184 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příjem daru ve výši 100 000 Kč na základě darovací smlouvy s BD Tech s.r.o., Lohenická
607, Praha 9 – Vinoř na opravu varhan v kapli sv. Apoleny v Měcholupech
č. 185 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny 4/2013
14. zasedání ZO Předslav konané dne 27.6.2013 v Němčicích:
Usnesení:
č. 186 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 13. zasedání ZO Předslav.
č. 187 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hospodářský výsledek ZŠMŠ za rok 2012 a jeho rozdělení takto, do rezervního fondu 11 717
Kč, do fondu odměn 11 717,55 Kč
č. 188 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku Obce Předslav za rok 2012
č. 189 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření Obce Předslav a závěrečný účet Obce Předslav za rok 2012 a zprávu
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad
č. 190 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření Svazku obcí Měčínsko a závěrečný účet Svazku za rok 2012 a zprávu
auditora o výsledku hospodaření bez výhrad
č. 191 – ZO projednalo a s c h v a l u j e věcné břemeno umístění, zřízení a provozování přípojky vysokého napětí 22 kV
vyhotoveného zemním kabelem ve prospěch Měcholupské zemědělské a.s. pro pozemky p.č. 781 a 784 k.ú. Předslav ve
vlastnictví Obce Předslav za úplatu 1 900 Kč
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č. 192 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zvýšení nájmu za zemědělské pozemky na 1 500 Kč/ha ze strany Měcholupské
zemědělské a.s.
č. 193 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezplatný převod majetkového podílu 1/3 pozemků p.č. 36/7 a 37/2 k.ú. Makov u Předslavi
ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových do majetku Obce Předslav
č. 194 – ZO projednalo a s o u h l a s í se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Třebíšov a Němčice u Klatov
č. 195 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvy o zřízení věcného břemene pro PZ – „Středotlaké plynovody a přípojky –
plynofikace obcí Malinec, Kbel, Mečkov, Makalovy, Ostřetice, Točník, Otín, Předslavský mlýn“ – pro k.ú. Předslav
č. 196 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6/2013
č. 197 – ZO projednalo a r o z h o d l o neinzerovat v edičním titulu Českého červeného kříže
č. 198 – ZO projednalo a p o v ě ř i l o starostu obce do příštího zasedání ZO připravit podklady ohledně společnosti pojišťovny
D.A.S. a společnosti Energie pod kontrolou

Informace obecního úřadu
Připomínáme občanům povinnost placení poplatků ze psa. OÚ upozorňuje, že poplatek se platí za každého psa staršího 3 měsíců,
bez rozdílu jeho velikosti.
Podrobnosti o této povinnosti můžete zjistit v obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místním poplatku ze psů, která je nejsnáze
k dispozici na internetových stránkách obce na adrese http://predslav.cz/vyhlasky.html nebo je též k nahlédnutí přímo na obecním
úřadě a to v úředních hodinách.
Tyto úřední hodiny, ve kterých můžete třeba i onen poplatek ze psa uhradit platbou v hotovosti, jsou stanoveny takto:
Pondělí: 7:00 - 15:00; Středa: 7:00 - 17:30; Pátek: 7:00 - 11:00

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Opět jsou před námi prázdniny a snad
i krásné slunečné léto. Děti i pedagogové
potřebují načerpat nové síly, aby se v září
s chutí znovu vrátili ke svým povinnostem.
Sezení ve školních lavicích bohužel
nemůže být jen zábava. Osvojování vědomostí a návyků provází i perné chvilky,
potřeba maximálního soustředění, mnohdy
velká dávka trpělivosti. Ať se snažíme jak
chceme, v měsíci červnu zkrátka přichází
únava. Snažíme se, aby kladné převažovalo nad vším záporným a nepříjemným a
běžnou výuku zpestřujeme projektovým
vyučováním, výlety, návštěvou divadla,
zařazujeme do výuky hry a soutěže.
Podrobněji bych chtěla připomenout
čtyři akce tohoto školního roku.
17. 6. až 21. 6. 2013
Projekt Letíme do světa
Navštívili jsme Dětský domov se školou a kapli sv. Apoleny v Měcholupech,
pražské Letiště Václava Havla, Měcholupskou zemědělskou a.s. Zopakovali jsme si
tak spoustu učiva, ale poznali jsme také
mnoho nového. Věděli byste, co je to kerosin? Čí patronkou je sv. Apolena? Která
plodina je důležitá pro chod bioplynové
stanice? Budete-li si chtít zasoutěžit, pošlete nám odpovědi na adresu elektronické
pošty info@skolapredslav.info. Žáci školy
se sice nemohou této soutěže zúčastnit, ale
rádi se po prázdninách ujmou vyhodnocení a ze správných odpovědí vylosují tři
soutěžící, jimž předáme drobnou odměnu.

6. 6. 2013 – Den otevřených dveří
v ZŠ a MŠ Předslav
Na Den otevřených dveří přišlo do
školy celkem 39 lidí. Mohli posoudit výuku v mateřské škole i ve škole základní.
V mateřské škole se sešlo 21 rodičů nebo
prarodičů. Pedagogické pracovníky potěšilo, že zúčastnění chválili práci ve školce
a že dokázali ocenit, jak se děti připravují
k povinné školní docházce. V mateřské
škole si děti opravdu jen nehrají. V ukázkových hodinách v základní škole, v hodinách matematiky, českého jazyka a člověk
a jeho svět, se prostřídalo 18 lidí. Maminky, tatínkové i babičky a dědečkové se
ochotně zapojili do práce skupin. Těší nás
takový zájem a moc děkujeme. Snad se
všem hostům u nás ve škole líbilo.
28. 5. 2013
Návštěva u včelaře
Dne 28.05.2013 se děti z mateřské
školy seznámily se životem včel. Díky
poutavému a fundovanému vyprávění pana Kreuzera se dozvěděly mnoho nového
o včelách, obdivovaly vnitřek úlu a ze
zájmem si prohlédly včelín. Všechny děti
se zájmem naslouchaly, jak se stáčí med.
Milým zakončením návštěvy byla ochutnávka medu, kterou připravila paní Kreuzerová. Mnoho dětí slíbilo, že se v budoucnu stanou mladými včelaři.
18. 4. 2013
Návštěva Sboru dobrovolných hasičů
V návaznosti na školní vzdělávací programy jsme využili pozvání místního Sboru dobrovolných hasičů Předslav a navštívili jsme s dětmi MŠ i se žáky ZŠ budovu
hasičské zbrojnice, abychom se seznámili
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s podmínkami a prací dobrovolných hasičů. Spolupráce s místními organizacemi
vychází z průřezových témat ŠVP, z oblasti ochrana člověka za běžných rizik a
mimořádných událostí.
Ve svém volném čase se nás obětavě
ujali pánové Karel a Zdeněk Velíškovi.
Předvedli nám veškeré pomůcky a vybavení sboru. Těžko bychom pojmenovávali
odbornými výrazy jednotlivou techniku,
její součásti a pomůcky, ale to ostatně není pro nás důležité. Důležité je znát prevenci vzniku požáru, způsoby přivolání
pomoci, pravidla chování za mimořádné
situace. Důležité je vědět, jaká je úloha
SDH a všech záchranářů, je dobré znát
jejich uniformy a v případě potřeby je nutné chovat se tak, abychom jejich práci
nekomplikovali. Jejich práce vůbec není
lehká, je dokonce nebezpečná a fyzicky
náročná.
Naše návštěva byla založena na aktivním plnění úkolů. Nejdříve si děti osahaly
rozdělovače, savec, proudnice a hadice,
seznámily se s terminologií a prostředím
zbrojnice. Potom si vyzkoušely hasičské
oblečení, přilby a prohlédly hasičská auta.
A pak, když mohly vyzkoušet hasičský
útok s hasičskou stříkačkou, rozbalenými
hadicemi a mířením na cíl, zavládlo mezi
dětmi nadšení.
V loňském roce jsme měli možnost
zhlédnou hasičskou zbrojnici profesionálních hasičů v Klatovech, mohli jsme porovnávat. Došli jsme k závěru, že i předslavští hasiči mají skvělé vybavení.
Děkujeme všem za ochotu i čas, který
nám věnovali.

Úspěchy žáků
Škola se zúčastnila několika soutěží.
Byla to dopravní soutěž mladých cyklistů,
soutěž „Mladý záchranář 2013“, matematická Pythagoriáda – školní i okresní kolo,
Matematická olympiáda – školní kolo,
matematický Klokan, výtvarné soutěže
My a příroda, Příroda kolem nás, soutěž
organizovaná Záchrannou stanicí živočichů DESOP Plzeň, Naše zahrádka a dále
okresní přebor v plavání.

V soutěži My a příroda získal Daniel
Fleisig 1. místo, v Pythagoriádě postoupila do okresního kola Eliška Hanzlíková,
v okresní soutěži cyklistů máme 11. místo,
v Mladém záchranáři vybojovalo družstvo
ve složení David Homolka, Josef Fleisig,
Jana Zíková a Sebastian Weber 3. místo,
v přeboru plavání získala Helena Drozdová dvakrát první místo, Marek Duchek
8. místo, v soutěži s DESOP získal Karel
Kovářík 1. místo.

Velkým úspěchem je přestup žákyně
Elišky Hanzlíkové na Gymnázium Klatovy.
Všem blahopřejeme.

divadlo. Jak píše kronikář „byla to doba
naprostého úpadku jakékoliv kulturní činnosti a je na ní vzpomínáno jen s trpkostí.“
V roce 1950 byl pro sbor zajištěn již
opotřebovaný ale zachovalý automobil
Tatra, jehož karoserie byla přestavěna na
přepravu osob, v roce 1962 Opel Blitz a
v roce 1969 Tatra 805. Vozy byly se střídavými úspěchy opravovány. Rovněž
v roce 1950 byly pro všechny činné členy
pořízeny ze sborových prostředků nové
pracovní obleky. V roce 1951 sbor obdržel výměnou za původní stříkačku z r.
1924 novou, v té době nejmodernější PPS
8. Již 26. září v 9 hodin večer vypukl požár ve stodole Františka Kanty a nová
stříkačka prokázala neocenitelnou službu,
když zabránila rozšíření požáru na sousední budovy.
V létech 1953 – 54 byla provedena na
místě původní stavba nové zbrojnice, která měla být součástí nového hasičského
domu. Počítalo se s větším prostorem pro
umístění stroje i automobilu a místností
pro výstroj. Zbrojnice byla po pěti létech
rozšířena o přístavbu obecní budovy.

1969 družstvo Měcholup zvítězilo 14x
v okrskových soutěžích, 10x v okresních a
účastnilo se i třech krajských. V následujících letech již sbor tak úspěšný nebyl.
V r. 1974 dostal sbor rovněž výměnou výkonnější stříkačku PPS 12 a v roce 1985 se
dočkal i požárního vozu Avia 30 DVS 12.
V letních měsících 1986 byla provedena výměna podlahy ve zbrojnici. Staré
betony byly vybourány včetně podkladu
do hloubky přes 50 cm, výkop zavezen
kamenem a drtí a zhotoven dvouvrstvý
betonový povrch s izolací včetně rámu
montážní jámy. Je předpoklad , že pečlivě
provedená podlaha vydrží dlouho.
Ve spolupráci s TJ Měcholupy sbor zajišťoval hasičské soutěže okrskové, ale i
okresní. V červnu 1989 se uskutečnilo
okresní klání družstev žen v požárním
sportu. Tato akce byla organizačně náročná
vzhledem k účasti 34 družstev a výsledkem
byla slova chvály účinkujících žen i funkcionářů okresního výboru. Není se čemu divit. Sportovní areál v Měcholupech zajišťuje vhodné prostředí s velkým prostorem
pro cvičící, diváky i zázemí pro obsluhu.
V roce 1992 byl areál rovněž využit: 6.

Dětem, žákům, rodičům a všem přátelům školy přejeme hezké léto.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
MĚCHOLUPY –
devadesát let hasičů (2)
Dne 22. ledna 1933 byla na desáté valné hromadě sboru založena Žákovská družina sestávající ze 32 hochů. Cvičitelem
družiny byl zvolen Václav Motlík ml. a již
12. března byla zakoupena od Hospodářského sboru hlavního města Prahy pro žákovskou družinu starší ruční dvoupístová
stříkačka. Za ní, její dopravu a příslušenství
zaplatil sbor celkem 1 047 Kč.
Župní valná hromada a župní sjezd byl
pořádán 28. května 1933. Tento den byl
pro sbor i pro celou obec opravdovým
svátkem. Dopoledne po příjezdu hostů
následoval průvod upravenou a vyzdobenou obcí, ve kterém šlo 237 krojovaných
hasičů, 23 členů žákovské družiny a 12
děvčat a množství lidu v občanském obleku. Odpoledne bylo požární cvičení,
kterého se zúčastnila i žákovská družina
s vlastním strojem, dále sbor předslavský
a pečetínský. Pak následovalo sekyrkové
cvičení žákovské družiny, které bylo bezvadně provedené a vzbudilo všeobecný
údiv. Po samaritánském cvičení následovaly děvčaty nacvičené rytmické tanečky,
rovněž líbivé. Akci ukončila taneční zábava v hostinci.
Dne 7. července 1935 byl pořádán
okrskový sjezd 4. bolešinského okrsku.
Průvodu obcí se zúčastnilo 110 krojovaných bratří, 18 členek žákovské družiny
z Obytc, 16 členů místní žákovské družiny
a četní hosté z okolních vesnic. Zúčastnily
se sbory z obcí: Bolešiny, Habartice, Klatovy, Kydliny, Měčín, Mochtín, Ostřetice,
Obytce, Pečetín, Petrovičky, Předslav a
Slavošovice. Po projevech následovalo
sekerkové cvičení místní žákovské družiny, pak praporkové cvičení žákyň z Obytc
a závěrem požární cvičení se stroji. Veškeré ukázky cvičení zanechaly u účastníků příjemný dojem. Pořad ukončen koncertem, různými akcemi a taneční zábavou.
V létech okupace byla činnost sboru
značně omezená. Jen záznamy v pokladním deníku svědčí, že sbor úplně neupadl
do nečinnosti. Silvestrovský věneček byl
pořádán v roce 1939 a 40, v roce 1941 a
42 jen koncert. V létech 1940 a 41 pomlázková zábava a v létech 1941 a 43

Mladí ve Stodě 1956

Od r. 1954 se sbor zúčastňoval soutěží
o vzorné družstvo. Okrskovou soutěž vyhrál a v okresní obsadil 3. místo za družstvy Klatov a Petroviček. Za 15 let do r.
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června okrsková soutěž, 13. června okresní
soutěž s účastí 31 družstev a 20. června
okresní soutěž v požárním sportu s účastí
šesti družstev. I v roce 1993 se okresní

soutěž konala 26. června a v květnu 1997
vyřazovací soutěž s účastí 14 družstev a 7.
června okresní soutěž 20 družstev mužů a 8
družstev žen. Tato okresní soutěž byla již
sedmá v pořadí, okrskových bylo nejméně
dvacet. Dále se v Měcholupech konaly
okresní soutěže žen, soutěže o pohár ředitele Okresní zemědělské správy, soutěže
mladých i vyřazovací obvodové soutěže.
Všechny tyto akce vyžadovaly spolupráci mnoha ochotných a obětavých členů
i ostatních občanů, desítky hodin příprav a
služeb na hřišti nebo při zajišťování občerstvení. Málokterý sbor se může pochlu-

bit tak bohatou činností, která bezpochyby
přispívá k reprezentaci obce. A nejen vystupování na akcích a slavnostech, ale i
obětavými zásahy při nejméně 45 požárech (11x v Měcholupech), péčí o svěřenou protipožární techniku a prací na zvelebování a úpravách obce.
Mnohdy si říkáme, že doba není lehká,
že poklesá zájem o veřejnou práci i o hasiče, že nejsou lidi, nejsou peníze. Doba
ale nikdy nebyla lehká, úspěchy nikdy nepadaly samy do klína. Snad v následujících letech se zase najde schůdnější cesta
jednoho ke druhému a bude čas na akce,

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Tak, a už je zase dohráno...
V minulém čísle Zpravodaje jsme tu napravovali chyby tiskařského šotka, který si předtím pohrál s termíny utkání jarní
části soutěže, ale nakonec to nebylo příliš platné. Tentokrát však
nebyly na vině chyby v tisku, nýbrž počasí. Tato část soutěže se
vyznačovala početnými přesuny utkání, které byly zapříčiněny
nepříznivými klimatickými podmínkami v době některých utkání
a následně pak i nezpůsobilostí hracích ploch. Celkem čtyři ze
třinácti zápasů jarní části, tedy téměř celá jedna třetina, musely
být odehrány v náhradních termínech. V jednom z těchto případů
bylo měcholupské mužstvo dokonce nuceno sehrát dva zápasy ve
dvou dnech hned po sobě následujících.
A jaké tedy byly výsledky této, na počasí nepříznivé, části
soutěže a jak nakonec dopadla celková bilance?
14. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno ve středu 01.05. od
16:00; výsledek 0 : 0 (0 : 0) PK 4 : 1; Rozhodčí: Abraham Josef;
ŽK: 1:0; diváků 80.
15. kolo Měcholupy – Strážov B; hráno v pátek 21.06. od
17:30; výsledek 2 : 4 (2 : 0); branky: Jakubec David, Valečka
Miroslav - Janda Václav 2, Míšek Lukáš, Presl Aleš; rozhodčí:
Švátora Jiří; ŽK: 1:1; diváků 70.
16. kolo Veřechov – Měcholupy; hráno v neděli 07.04. od
15:00; výsledek 2 : 4 (1 : 2); branky: Podzimek Josef, Hodánek
Josef - Bálek Dušan 3, Kanta Michal; Rozhodčí: Petržilka Jiří;
ŽK: 6:2, ČK: Podzimek Josef - Bárta Zdeněk.
17. kolo Měcholupy – Žihobce; hráno v sobotu 13.04. od 16:30;
výsledek 3 : 2 (2 : 1); branky: Gašpar Ivan, Votava Josef, Kaňák
Jan - Lemberger Martin, Šikl René; Rozhodčí: Lojík Václav; ŽK:
2:2, ČK: 0 - Nemrava Oldřich; diváků 50.
18. kolo Bezděkov – Měcholupy; hráno v neděli 21.04. od
17:00; výsledek 0 : 4 (0 : 2); branky: vlastní - Gašpar Ivan,
Kaňák Jan, Bálek Dušan; Rozhodčí: Pastyřík Vladimír; ŽK: 2:2,
ČK: Karlubík Karel - 0; diváků 30.
19. kolo Měcholupy – Hartmanice; hráno v sobotu 27.04. od
17:00; výsledek 6 : 1 (3 : 0); branky: Jakubec Lukáš 2, Bálek
Dušan, Matějka František, Kaňák Jan, Bečka Stanislav - Sládek
Josef; Rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 1:2; diváků 60.

které přinášejí uspokojení a potěšení i
když ne zisk a prospěch.
Sbor dobrovolných hasičů patřil v Měcholupech vždy k činným složkám společenského dění. Dokázaly se akce, které
ostatní obce mohly jen závidět. Nezapomínejme na lidi, kteří se o to zasloužili. A
nedělali to pro peníze ani pro slávu. Chtěli
jen dokázat, že to dovedou, že jsou dobří,
že pocit osobního uspokojení a uznání
hřeje víc než kopa peněz. Dělali to jistě i
proto, že měli rádi svou zem, svoji obec a
vlastně i jeden druhého.
J.M.

20. kolo: V. Hydčice – Měcholupy; hráno v sobotu 04.05. od
17:00; výsledek 1 : 0 (1 : 0); branky: Zelený Zbyněk; Rozhodčí:
Brůha Radek; ŽK: 0:1; diváků 30.
21. kolo: Měcholupy – Nalž. Hory; hráno v pátek 24.05. od
18:00; výsledek 2 : 0 (2 : 0); branky: Kanta David, Valečka
Miroslav; Rozhodčí: Dolejš Jiří; ŽK: 1:3; diváků 50.
22. kolo: Hradešice B – Měcholupy; hráno v neděli 19.05. od
16:00; výsledek 0 : 1 (0 : 0); branky: Kaňák Jan; Rozhodčí:
Švátora Jiří; ŽK: 3:3; diváků 80.
23. kolo: Měcholupy – Neznašovy; hráno v sobotu 25.05. od
17:00; výsledek 5 : 1 (3 : 0); branky: Gašpar Ivan 2, Molnár
Ludovít, Votava Josef, Kaňák Jan - Žák Miroslav; Rozhodčí:
Habada Vladislav; ŽK: 1:1; diváků 40.
24. kolo: Kašp. Hory – Měcholupy; hráno v sobotu 29.06. od
17:00; výsledek 2 : 0 (0 : 0); branky: Kašák Tomáš, Řimnáč
Daniel; Rozhodčí: Veverka Jan; diváků 50.
25. kolo: Velhartice – Měcholupy; hráno v sobotu 08.06. od
17:00; výsledek 3 : 0 (2 : 0); branky: Poledník Pavel, Rendl
Kamil, Matějka František; Rozhodčí: Blaheta Josef; ŽK: 0:1;
diváků 70.
26. kolo: Měcholupy – Klatovy 1898 B; hráno v sobotu 15.06.
od 17:00; výsledek 2 : 4 (1 : 2); branky: Votava Josef, Kaňák
Jan - Votípka Jan 2, Vacovský Václav, Kodýtek Miroslav;
Rozhodčí: Diviš Robert; ŽK: 1:3; diváků 100.
Závěrečná tabulka (do uzávěrky čísla zatím neoficiální):
Rk.

Tým

Záp

+

0

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

Klatovy 1898 "B"
Malý Bor
Velké Hydčice
Hartmanice
Kašperské Hory
Měcholupy
Bezděkov
Žihobce
Strážov "B"
Nalžovské Hory
Velhartice
Hradešice "B"
Veřechov
Neznašovy

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
19
18
15
13
14
10
10
8
8
8
8
7
3

2
3
1
2
4
1
3
3
5
4
2
2
5
1

-

Skóre

2 113 : 24
4
74 : 21
7
70 : 38
9
84 : 62
9
64 : 52
11 49 : 38
13 40 : 51
13 38 : 52
13 47 : 76
14 42 : 67
16 42 : 61
16 49 : 69
14 39 : 57
22 29 : 112

Body (Prav)

70
62
56
47
45
43
36
35
32
28
27
27
27
10

( 29)
( 21)
( 16)
( 8)
( 4)
( 4)
( -6)
( -6)
(-10)
(-11)
(-13)
(-13)
(-13)
(-29)

Historie
Zvyky a obyčeje v Makově
V minulosti prostý lid bohatě využíval zvyků, obyčejů a tradic, čímž si obohacoval a zpříjemňoval těžký život. Dříve
byly velmi rozšířené vzájemné návštěvy,
neboli chodilo se na hrádky, při nichž se
probírala nejen současnost, ale vypravovali

se různé příběhy, události a zajímavosti.
Tak se dělo i o poutích, posvíceních, draní
peří atd. Ve vyprávěních byla obsažena
životní moudrost, skromnost a pochopení
krásné, ale tvrdé pošumavské přírody.
V dnešním příspěvku se pokusím alespoň
stručně připomenout některé z nich, které
si dosud pamatuji či znám z vyprávění.
-4-

Naši předci věřili, že Nový rok je
předobrazem celého roku v duchu rčení
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Na svátek Tří králů chodívali tři koledníci převlečeni za tři krále východních
zemí (Kašpar, Melichar, Baltazar). Na hlavách měli papírové koruny. Když odezpívali blahopřání, byli obdarováni penězi či

potravinami. Prodlužování denní doby bylo rozděleno na tři období: „Na Nový rok
o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na
Hromnice o hodinu více“. Na Hromnice
nebylo jen o hodinu více, ale muselo zbýt
ještě půl píce a půl krajíce. Období od Tří
králů do Masopustu bylo plné zábavy a
dobrého jídla a pití (bály, zabíjačky). O
masopustním pondělí a úterý chodily maškary a po vsi tropily veselé kousky. V dnešní době je tato tradice velmi omezena.
Masopust končí na masopustní úterý a od
popeleční středy začíná čtyřicetidenní půst
do Velikonoc.
Před Josefovskou zábavou obešla kapela obec a všem Josefům zahrála. Takováto obchůzka se konala i před Májovou
veselicí.
Velikonoce jsou pohyblivé a Velikonoční neděle je první nedělí po prvním
jarním úplňku. Před Velikonocemi se muselo vybílit a uklidit celé hospodářství.
Obdobný zvyk býval i před poutí. Na
Květnou neděli se nosívaly do kostela
„jehnídy“. Byly to rozvité proutky lísky a
jívy (kočičky) svázané a ozdobené stuhami a růžemi z krepového papíru. V kostele
tyto jehnídy byly posvěceny, doma pak je
hospodář zasouval jednotlivě na půdě za
trámy. Ve světnici se dávaly za kříž, obrazy svatých a požehnání. Někde se tyto
proutky zapichovaly i v polích pro ochranu úrody. K Velikonocím se váže předlouhá řada zvyků, obyčejů, tradic a rčení, na
příklad: na Velký pátek se nesmí „hýbat“
se zemí, neboť by špatně rodila nebo Velký pátek žíznivý, dělá rok deštivý a naopak atp. Jako jeden z mála zvyků se do
současnosti udrželo u nás řehtání. Třebaže
dříve řehtání bylo doménou jen chlapců,
nyní řehtají i děvčata. Po řehtání a odříkání koledy, jsou řehtající odměněni vajíčky
a penězi. O „vejslužku“ se pak všichni podělí. V minulosti se dělili u kříže nad č.p.
36, kde se také modlili. O velikonočním
pondělí se u nás s pomlázkou už nechodí
(šlehačka).
1. dubna se vyvádělo s „aprílem“, dnes
už téměř vůbec.
Večer před 1. květnem se pálívaly čarodějnice. U nás se čarodějnice pálily nad
lípou pod Ptínem, nebo na Malých lískách. Večer před 1. květnem se staví
máj. Původně před hospodou, pak v parčíku (autobusová zastávka), proti č.p. 22, na
louce u potoka a nyní u hasičárny. V noci
před Svatodušním pondělím se dělaly vápenným mlékem cestičky hochům tam,
kam chodili za děvčetem. Svatodušní svátky jsou sedm neděl po Velikonocích. Ti
staří z Vás, si jistě pamatují, když se v roce 1968 v období „Pražského jara“ konala
procesí o Božím těle, což pak tzv. normalizace znemožnila.
Žně začínal hospodář tak, že bachlicí
udělal nad obilím kříž se slovy „Tak
s Pánem Bohem do toho“. Ve žních se

dávalo pozor kdo zvrátil fůru obilí, ten
měl o dožínkách sólo.
6. července se pálily hranice na památku Mistra Jana Husa. Když se po otavách začínalo pást, dávali pastevci pozor,
aby je někdo nepolil vodou. Dělalo se to
proto, „aby pastevec neusnul“. První neděli po sv. Václavu se v Makově drží pouť.
Před výstavbou kaple sv. Václava to byla
společná pouť celé farnosti na sv. Jakuba.
V listopadu se dralo peří, většinou po večerech. Dračky dostávaly svačinu a po sedrání všeho peří jim hospodyně vystrojila
menší hostinu, doderky. Vycpala se stará
blůza pápěrkami, do rukávů se strčila hůl
a tuto „bábu“ hodili tam, kde ještě drali,
„aby jim pomohla“. V minulosti si také na
Martina sedláci smlouvali čeleď na příští
rok. Rovněž tak na Ondřeje si obec jednala obecního pastýře. Na den sv. Barbory si
uřízly dívky třešňové větévky, které si daly do vody, aby jim o Vánocích rozkvetly
a přinesly jim v příštím roce štěstí. 5. prosince chodí Mikuláš s čertem a andělem.
Neposlušné děti matky strašívaly „Luckou“, „večer před sv. Lucií chodila žena
vycpaná hrachovinou, nosila škopek na
krev a brousila nůž.“
Na Štědrý den ráno chodily děti ovazovat slámou stromy, aby nepomrzly. Všemu dobytku se v tento den přilepšovalo.
Dětem se slibovalo, že postí-li se, uvidí
zlaté prasátko (večer pod hliněný cedník
postavená hořící svíčka). Děvčata po večeři chodila třást bezem se slovy: „Třesu,
třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý
večeří dnes“. Po večeři se v hospodě
(v Makově) hrály karty, původně o ořechy.
Na půlnoční mši chodila všechna chasa a
mnoho dospělých. Na Štědrý den se dávalo pozor, kdo z cizích přijde první do
stavení. Přišla-li žena, měly se rodit jalovičky a naopak. Na Silvestra chodili hospodáři do kostela na požehnání, aby Bohu
poděkovali za úrodu minulého roku.
Nelze se proto domnívat, že život
předků byla jen samá těžká práce, že se
neuměli nebo neměli důvod radovat ze
života. O to víc je třeba poděkovat těm,
kteří staré zvyky ctí a ve změněných
podmínkách je opět uvádějí v život.
Ve vyprávění sousedů byly i takovéto
informace: Před rokem 1900 hospodařil
na č.p. 8 Vojtěch Sedláček s manželkou
Kateřinou rozenou Králíkovou z Měčína.
Byl včelařem a chlapcům rozdal hodně
medu, ale byl velmi vznětlivý, když ho
v orbě rozzlobily krávy, skočil a jedné
krávě „rozkousal“ ucho. Když při nakládání otavy bral otavu z vidlí vítr, otavu
házel do větru a křičel „Ná, ná, vem si to“.
Do kalendáře zapisoval hospodářské záznamy osobitým způsobem. Například:
„Straka se honila, když jsme jeli prvně pro
jetel“. Nebo „6. ledna jsem viděl v jezu
lítat brumdivála, to byl setsakramentský
rok“. Jeho dceru Josefu si vzal Václav
-5-

Vlasák z č.p. 22. Brzy ovdověl a pak se
oženil s Annou, rozenou Rašplovou z Domažliček. Znovu ovdověl a za třetí manželku si vzal Barboru Tomáškovou z č.p.
17, prvně provdanou Bílkovou. Po té převzal č.p. 8 syn Josef Vlasák s manželkou
Janou rozenou Levorovou ze Žerovic.
Nyní na této chalupě žije vnuk Josefa
Vlasáka, Václav Vlasák s rodinou.
Vyprávěné příběhy sahaly nejen do
nedávné, ale také do hluboké minulosti,
jejich obsah se přenášel z generace na generaci. Ve Zpravodaji č. 5 v březnu roku
2008 jsem již uvedl příběh o „Šmrcalovi“,
dnes přispěji dvěma minipříběhy, které lze
počítat také za zajímavé děje předešlých
časů Makova.
Poslední vodník v Makově
Při panském mlýnu v Makově v dávných dobách hospodařil jeden vodník. Bylo to ještě v původním mlýnu na místě
současného č.p. 29. Tato událost se měla
stát nedlouho před povodní (r. 1768), která mlýn odnesla. Vodník se v noci plížil
po mlýnici a lekal mleče, takže přes noc
musel mlýn často stát. Pan otec přemýšlel
jak by se nezvaného hosta zbavil. Až jednou přišel do mlýna krajánek, který nabídl
mlynáři, že ho vodníka zbaví. Krajánek si
opatřil lýkový provaz a odebral se na noc
do mlýnice. O jedenácté skřípla dvířka a
vodník byl tu. Za pár okamžiků se už bezmocně zmítal ve smyčce. Když poznal, že
neuteče, začal s prosíkem. Nakonec musel
slíbit, že se z obce vystěhuje a již nikdy
do ní nevkročí, ani po suchu ani po vodě.
Od té doby vodníci v Makově nejsou.
Přesto v nedávných letech tu byli několikrát spatřeni. Naposledy tomu bylo v roce
1974 při divadelním představení „Lucerna“…
Světélka – pod Ptínem v místech, kde
se říkalo v rybníčkách se objevovala světélka. Rybníčky tam skutečně do nedávné
doby byly a po založení JZD byly zlikvidovány. Jednou se po cestě, která tudy
vedla, měl vracet jeden občan z Tuklek
(Krčmář), jedoucí z trhu v Klatovech, ale
domů nedojel. Když se ho žena nedočkala, třeba že již minula půlnoc, vzbouřila
celou osadu. Lidé šli v houfu a když se
ocitli v rybníčkách, objevily se před nimi
plamínky. Tu jeden povídá: „Počkejte, má
babička říkala, že se světýlka ztratí, když
se na ně zakleje“. Rozkročil se a pěkně od
plic si zanadával. A hned se světélka ztratila ve tmě. Vydali se na místo kde světélka stála, doufaje, že tam třeba bude poklad. Ale ležel tam mrtvý a okradený
soused. Kdo ho zabil se nezjistilo. Dosud
v těchto místech lze někdy spatřit světélka
jednou v roce a sice o svatojánské noci.
Tento příběh se udál v druhé polovině 16.
století, viz. nedatumovaný záznam po roce
1563 (J. Emler – Registra Komorního
soudu Praha). Tato cesta vedla na Měcholupy, Ostřetice a dál do Klatov. Využívali

ji i lidé z Měčína, Nedanic a Bíluk, kteří
kdysi chodili pěšky do Klatov. Z Makova
do Měčína byla využívána školáky, kteří
tam chodívali do měšťanky, až asi do roku
1958.
Závěrem dnešního vyprávění uvedu ještě jednu epizodu, vážící se taktéž k Makovu.
V roce 1851 se narodil v Makově č.p. 2

Marcus Tullius Cicero: „Dějiny jsou svědectvím časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života či poslem minulosti“.
J.Š.

NĚMČICE
v proudu času (2)

František Krátký (viz. maturitní foto), který byl vedle profesora MUDr. Josefa Thomayera nejbližším kamarádem a přítelem
Jaroslava Vrchlického, od klatovských studií prakticky po celý život. Jaroslav Vrchlický po maturitě v Klatovech odešel do
Prahy do kněžského semináře, odkud přestoupil na filosofii. Později jako profesor
přednášel literaturu na Karlově univerzitě.
Jaroslav Vrchlický, původním jménem
Emil Frýda, měl na klatovském gymnáziu
i další kamarády. Vedle již zmíněného
Krátkého a Thomayera to byli také Bohumil Partyngl syn hostinského v Předslavi,
či Josef Hladík z Bolešin, pozdější kněz a
podobně.
Děd Františka Krátkého, Václav Krátký pocházel z odplaveného panského mlýna, nyní č.p. 29 v Makově. Když jeho otec
Jan Krátký prodal chalupu č.p. 2 Václavu
Velíškovi za 465 zlatých vídeňské měny
(inflace), přestěhoval se s celou rodinou
roku 1857 do Domažliček.
Malý František navštěvoval obecnou
školu v Předslavi a gymnázium v Klatovech, odkud odešel do Prahy na práva a
celý život zasvětil soudnictví. Po několika
štacích: v Litoměřicích, Nepomuku, Plánici a Rokycanech se trvale usadil v Praze
jako prezident okresního soudu pro Malou
Stranu. Zemřel koncem roku 1913.
Škoda, že tyto tradice jsou ze současného života lidí vytěsňovány a postupně
zanikají. A právě tím víc bychom si měli
připomínat slova klasiků. Vždyť každý
z nás by měl vědět o své minulosti, znát
své kořeny, což výstižně už kdysi řekl

Václav Otakar Perglar a jeho syn Volf
Adam drželi Němčice celý lidský věk, ale
později statek upadl do dluhů. V r. 1651
se prováděl soupis obyvatel v Čechách,
který měl dokázat, že Čechy jsou převážně katolické. Proto také němčický pán přiznal: „Já Volf Adam Perglar z Perglasu
v letech 33, Johana Eva Perglarová, manželka moje v letech 28, víry římské katolické a při tom lidé poddaní i jinší na
gruntech mých Němčických v kraji Plzeňském ležícím zůstávají…“ Pokračuje seznamem obyvatel s uvedením jen křestního jména, povolání a věku.
Věřitelé na Volfa tlačili a ten, nemoha
si pomoci musel statek prodat r. 1665
Mikuláši Alešovi Vítkovi ze Rzavého
s tím, aby si ho vyplatil u přední věřitelky
Ludmily Kateřiny Kocové, která v té době
byla majitelkou sloučeného statku měcholupského. Ani Vítek se ale na Němčicích
dlouho neohřál. Z neujasněných příčin
statek vyplatit nechtěl a tak v roce 1668
jej prodal Maxmiliánu Valentinovi z Martinic, který jej připojil k plánickému panství. Tím vlastně samostatná epocha Němčic končí. V majetku rodu byly Němčice
do r. 1788, kdy staroslavný rod Martiniců
vymřel po meči Františkem Karlem. Roku
1790 bylo plánické panství prodáno Františku, hraběti z Wallisu, svobodnému pánu
z Carrighaimu. Němčický dvůr byl v držení tohoto rodu do r. 1922, kdy byl rozparcelován.
Ves Němčice leží na úpatí vršků Lískovic, Bolechu a Houřinců, které tvoří vsi
krásné pozadí ke straně východní. Náves
je v dolní části vsi, kde je uprostřed bývalá škola, kostel a nedaleko od něj rovněž
bývalá fara. Kolem návsi je několik hospodářských stavení, hasičská zbrojnice a
bývalý panský dvůr, rozparcelovaný v r.
1922. Od rybníčku jsou stavěny domky po
obou stranách silnice na Plánici. Od kostela na sever vede cesta na Lískovice, od
níž odbočuje cesta na Kopaniny.
Potok němčický, vznikající v lese Háji,
teče pod Němčicemi v údolí těmito rybníky: Novým, Vozubcem, Jelínkem a Korytným. Na drahách je rybník Ovčácký, kde
se koupávaly ovce. Nad Vozubcem v lukách rybník Míšek, u Vozubce je rybníček
Voráček (původně Rusáček), stavěný v r.
1917 ruskými zajatci.
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Fara němčická je uváděna již ve 14.
století v děkanátu klatovském a měla svého faráře (plebána). Husitské války i působení reformace nemělo na obyvatelstvo
žádný vliv, neboť v těchto pohnutých dobách se zde katolický kněz udržel. Roku
1632 bylo při zdejší faře 70 korců luk, ale
v pěkném stavu nebyly – dostávalo se
z nich jen 10 vozů sena. Majitel popluží
dával desátku po 100 snopech žita, ječmene a ovsa. Hlavní farářův příjem byl ale
z desátků od gruntovníků, kterých bylo
v Němčicích 5, Hůrce 5, Petrovičkách 13,
Třebišově 7, Pečetíně 11, Zbyslavi 8, Petrovicích 14, Radachovech 1, Struhadle 7 a
Újezdě 13. Z těch každý musel odvádět
ročně po strychu žita, ječmene a ovsa. Připočteme-li k tomu ještě dávku pana Petra
z Kokořova, jenž dával téhož po 6 stryších, činí to pěknou sumičku 270 strychů
zrna. Není proto divu, že farář držel tu až
9 koní.
Kostel Nanebevzetí Pany Marie se připomíná také ve 14. století. Za třicetileté
války byly kostel i fara velmi spustlé. Kostel býval poloviční jako je nynější a jeho
podlaha byla o 3 m níže. V létě, když více
pršelo, v něm bylo nad kotníky vody a
v zimě, když mrzlo, bylo uvnitř často přes
půl metru ledu. „Byl více podoben lupičské skrýši než budově způsobilé k bohoslužbě.“ O zbudování nového kostela se
uvažovalo téměř 170 let. Až v roce 1834
byl starý kostel zbořen a r. 1837 vysvěcen
kostel nový. Kolem kostela býval hřbitov,
ten byl později zřízen na místě nynějším a
r. 1886 opraven a rozšířen. Hřbitovní kaple z r.1610 byla opravena v r. 1877.
V kostele dosti značných rozměrů (20
x 11,45 m), ale bez určitého slohového výrazu je na hlavním oltáři obraz Nanebevzetí Pany Marie od akademického malíře
Herziga. Po stranách bočního oltáře jsou
dřevěné sochy svatých Petra a Pavla
v nadživotní velikosti (2,2 m). Pochází ze
Saského mostu v Plzni. Dostaly se do kostela za faráře Kohouta. Údajně jsou ze
16.století. Ve výklenku, v němž je umístěn Boží hrob, je náhrobek rytíře Jana
Čejky s nápisem švabachem. Ve volném
přepisu je na něm uvedeno: Léta páně
1606 urozený statečný rytíř pan Jan starší
Čejka z Olbramovic na Němčicích a
Dlouhé Vsi jsouce v letech 65 v pravé víře
katolické život svůj dokonal a tady podle
praděda, děda a pana otce svého tělo
jeho ležíce v Pánu Kristu odpočívá.
Na kostelní věži bývaly 4 zvony: Bárta
o výšce 0,92 m a průměru 1,14 m vážící
11q z r. 1695, Hraňák (0,65 a 0,72 m)
z roku 1569, Poledňák (0,52 a 0,60 m) a
Klekáníček – Umíráček (0,22 a 0,25 m)
z r. 1521. Za světové války v letech 1917
a 18 byly tři zvony z věže sňaty a odvezeny k válečným účelům. Zůstal jen jeden
Umíráček a zvonek v kapli na hřbitově.
Dne 15. srpna 1926 byly do věže upev-

něny dva zvony nové „Václav“ a „Marie“,
zakoupené zčásti za milodary osadníků.

vždy dost, nejvíce ale v roce 1887, kdy
jich do pětitřídní školy chodilo 715.

Hřbitovní
Hřbitovní kaple
kaple zz roku
roku 1610
1610

Již v 17. století v Němčicích stávala
škola, jak je uvedeno v archivu arciděkanství v Plzni v r. 1632. Škola bývala v nynějším čísle 38 proti kostelní věži. Kolem
r.1798 byla vystavěna škola nová uprostřed návsi. Byla přízemní, vlhká, tmavá a
velmi malá a jak se v zápisu píše „nezdravá pro učitele i děti“. Protože pro počet
dětí nestačila, bylo v r. 1828 nad ní vystavěno patro a později provedena přístavba
dvou tříd na jižní straně. Dětí bývalo zde

Kultura
Z činnosti kulturní komise
v uplynulém období
V neděli 24. 3. 2013 se sešlo asi 60
žen a dívek v Makově v sále hostince, kde
vyzkoušely zdobení dortů mandlovým těstem. Nejprve ale pozorovaly šikovné ruce
p. Zuzany Trefancové, která krásně nazdobila několik netradičních dortů a tím
všechny přítomné velmi inspirovala. Zkusily jsme to a výsledky našeho snažení
předčily všechna očekávání. Byla to pěkná příležitost něco se přiučit a také si popovídat.
V sobotu 18. 5. 2013 jsme v Makově
opět vítali nové občánky, tentokrát naro-

Plánický urbář (Jedná se o úřední knihu obsahující soupisy poddanských peněžitých a naturálních dávek a robotních povinností.) zahrnuje i Němčice a byl založen r. 1773. Jsou v něm uvedeni sedláci
Prokop Uhlíř č.10 a Petr Kocourek č.12.
Jako chalupníci Martin Špadrnoch č.2,
Václav Skála 3, Jan Havlík 4, Štěpán
Zdeněk 6. Kryštof Bouzek 7, Josef Kubale
8, Ferdinand Laudner 11, Petr Brašna 13,
Mates Petrovitz 14, Martin Mašek 15,

zené za uplynulé dva roky. Pozvali jsme
14 rodin a 13 se jich zúčastnilo. Vládla
radostná nálada, fotografovalo se, předávaly se dárky, krátkým vystoupením přispěla MŠ Předslav. Ještě jednou přejeme
dětem a jejich rodinám zdraví a pohodu.
V neděli 16. 6. 2013 se uskutečnilo
v Měcholupech vzpomínkové odpoledne
k oslavě instalace restaurovaného oltáře
v kapli sv. Apoleny. Asi 65 přítomných
hostů vyslechlo střípky z historie kaple,
obce a řádu maltézských rytířů, dozvěděli
se o péči Obce Předslav o tuto památku, o
kulturním využití kaple a o zajímavostech
z restaurování oltáře. Obraz sv. Apoleny
požehnal zástupce maltézských rytířů.
Mluvené slovo střídal nádherný zpěv

Vojtěch Voska 16, Vojtěch Šauer 17,
Šimon Lepší 24, Jakub Hiťha 25, Jakub
Bouzek 27, Lorenz Žalud 28, Jakub
Klíma 30, Jiří Šauer 32, Vojtěch Kubale
34, Šimon Kovařík 40 a Karel Uhlíř č.42.
Dále domkáři Prokop Uhlíř č.1, Vojtěch
Žalud 5, Bartoň Vozka 9, Tomáš Mašek
19, Bartoň Hrušák 21, Vojtěch Hrušák 22,
Franz Žalud 23, Ondřej Hruška 24, Josef
Engl 25, Michal Bouzek 26, vdova Bauerová 30, Jan Němec 31 a František
Schauer č.32. V urbariálním účtu (uvádí
jmenovitý rozpis tržeb a platů v každé vesnici) se samozřejmě lze dočíst o povinnostech poddaných, počtu osob, jejich vzájemném vztahu i případných dluzích a
závazcích, kde kdo bydlel, jak se kdo
ženil nebo vdal atd.
V roce 1777 došlo k rebelii němčických poddaných proti nespravedlnosti panských přisluhovačů. Bouřili se a odmítali
sloužit. Pro vzpouru byl dne 25. května
1777 dán do arestu Josef Kabele spolu
s Vojtěchem Bouzkem, Františkem Fremundem, Václavem Strakou a Františkem
Žaludem. Dalšími zatčenými byli dne
18.8.1778 Jiřík Šauer, Vojtěch Anděl a
Vavřinec Žalud z téže příčiny vzpoury.
Jiří Šauer byl propuštěn 4.9.1778 pro nemoc. Další byli propuštěni 20. a 29. srpna
1779 rovněž pro nemoc.
Mý

s doprovodem přenosných varhan. Po
ukončení programu si návštěvníci prohlédli prostory celé kaple i malou výstavu
historického materiálu a dokumentace z restaurování. Na neděli 4. 8. 2013 připravujeme v 17,00 hodin v kapli sv. Apoleny
koncert. O podrobnostech budete včas
informováni.
Do konce června jsme organizovali
cvičení v prostorách Měcholupské zemědělské, a.s. zveme všechny zájemkyně o
cvičení, v září budeme pod vedením kvalitní cvičitelky p. M. Blahoušové pokračovat.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Již potřetí uspořádal Sokol Předslav v den státního svátku, 8. května, jeden z pěších výletů. Letošní turistický pochod byl směrován
přes Ptín - nejvyšší vrchol v okolí na Makov, Měcholupy a zpět do Předslavi. Počasí přálo a na tuto pěší tůru se i proto vydala téměř
stovka lidí jak místních, tak i z širokého okolí. Účastníci pochodu byli s touto akcí i tentokrát spokojeni a už nyní se těší na příští rok.
25. května v odpoledních hodinách se na fotbalovém hřišti v Měcholupech konala okrsková soutěž dobrovolných hasičů. Utkala se
zde v kategorii mužů družstva Makova, Měcholup, Němčic a Předslavi. Nejrychlejší celkový čas z požárního útoku i štafety mělo
družstvo Předslavi následované družstvem Měcholup, za kterým se umístilo družstvo Makova a Němčice skončily na místě čtvrtém. Při
vyhodnocování soutěže tentokrát družstva dostávala krom diplomů i malé poháry za 1., 2. a 3. místo a vítězné družstvo pak velký pohár
putovní, o který se bude příští rok bojovat znova. Kromě mužů si soutěž vyzkoušela i dvě družstva předslavských žen, aby využila
příležitost k další přípravě na vyřazovací soutěž klatovského okresu, která se uskutečnila 1. června v Nýrsku. Zde se v kategorii mladších
žen z celkového počtu 14 soutěžních družstev umístily dívky z Předslavi na postupovém osmém místě a druhé družstvo v kategorii
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starších žen skončilo na místě třináctém. Okresní soutěž se konala 15. června v Čejkovech. Z našeho okrsku do ní postoupily jen
předslavské dívky a umístily se zde na krásném pátém místě.
V sobotu 22. června 2013 se uskutečnila oslava 1020. let první písemné zmínky o obci Němčice. Na přípravě oslav se podílela Obec
Předslav a SDH Němčice. V rámci oslav byla Mons. Josefem Žákem vysvěcena nově opravená kaplička v Lázních s vystoupením
hudebního souboru LADA, proběhla výstava o historii obce, byl odhalen znak Němčic a uskutečnilo se divadelní představení spolku
Rynek. Celé oslavy navštívilo několik stovek návštěvníků, kteří i díky dobrému počasí prožili v Němčicích hezký den.

Pozvánky:
Srdečně jste zváni na oslavu výročí

Pozvánka na turnaj v kopané
TJ Měcholupy Vás srdečně zve na

MEMORIÁL JANA VLASÁKA
konaného v sobotu 20. července 2013.

90 let

SDH Měcholupy
která se koná dne

Turnaj proběhne na fotbalovém hřišti v Měcholupech.

Program:
8:30 - Turnaj mladších přípravek na nově vybudovaném minihřišti s UMT
11:30 - Slavnostní otevření minihřiště s UMT vybudovaného za podpory FA ČR
12:15 - Turnaj mužů

13. července 2013 od 13:00

Těšíme se na Vaši účast.

na koupališti v Měcholupech

TJ Měcholupy

Pozvánka do kina

SDH Makov & SDH Měcholupy

v měsíci červenci jsou pro vás
v lesním kině Makov
připraveny následující filmy:

Vás všechny srdečně zvou
24. srpna do Makova na

Sobota 13.7.2013 – Croodsovi
animovaná rodinná komedie, český dabing, začátek ve 21:30, USA 2013
Sobota 20.7.2013 – Nazareth
hudební dokument, začátek ve 21:30, ČR 2013
Sobota 27.7.2013 – Království lesních strážců
animovaná rodinná komedie, český dabing, začátek ve 21:30, USA 2013

Koná se od 10:00 v prostoru Na Lískách

Na měsíc srpen mimo jiné připravujeme třeba
český animovaný film Čtyřlístek

Připravena bude opět technicky náročná trať
a tak bude i tentokrát na co koukat

2. ročník
Makovské traktoriády

Vážení rodáci, obyvatelé Předslavi a přátelé naší obce,
oznamujeme vám, že se chystá společné setkání, které se uskuteční v sobotu
21.9.2013. Máte tak příležitost podívat se, jak se obec změnila, co je zde nového a
co naopak stále přetrvává. Budete mít možnost prohlédnout si i některé místní
objekty, jako například školu, kostel, hasičskou zbrojnici nebo sokolovnu, které
budou za tímto účelem od 12:00 zpřístupněny veřejnosti.
V 15:00 proběhne v sále místní sokolovny přivítání, stručné seznámení s historií a rozvojem obce a bude zde připraveno malé pohoštění. V podvečer pak Vám
zde bude k poslechu i k tanci hrát hudba Hájenka.
V brzké době obdržíte oficiální pozvánku. Přijďte si popovídat, zavzpomínat
si a pobavit se.
Srdečně Vás zve pořadatel – SDH Předslav

ZO ČSZ Předslav
chystá koncem září letošního roku
opět výstavu Zahrady Předslavska
v sále hostince v Makově. Přípravný výbor uvítá, když občané přispějí svými výpěstky (ovoce, zelenina, květiny, apod.) i dekoracemi
na tuto výstavu.
Zájemci mohou kontaktovat členy
výboru ZO ČSZ v každé obci.

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 červnu 2013
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