Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 38.

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

roč. 2016

Vážení spoluobčané,
První letní den uběhl jako voda, prázdniny jsou na spadnutí, první hřiby vystrkují krásné hnědé hlavy z trávy v lese. Někdo by si mohl
postesknout, že často prší a první bouřky napáchaly několik škod, když do vsí z polí přinesly první nánosy bahna, ale buďme rádi za
každou kapku vody, kterou nemusíme vytáhnout ze studní a vrtů, abychom zavlažili naše zahrady. Stačí se podívat na zpravodajství
z druhého konce naší vlasti, na jižní Moravě neprší, zem je vysušená a ošklivě rozpraskaná. Naproti tomu v sousedním Německu byly
v letošním roce záplavy a povodně, které si vyžádaly i oběti na životech.
V uplynulém období se nám podařilo, doufám že úspěšně, připravit vodovody na letní sezónu, ve vrtech byly vyměněny pumpy,
vyčištěno potrubí od vrtů na vodárnu a provedena měření výkonnosti a kvality vody jednotlivých vrtů. Rovněž příprava projektové
dokumentace na rekonstrukci vodárny v Petrovičkách se přehoupla do druhé poloviny. Na příslušné instituce byly podány žádosti na
revitalizaci návsi v Měcholupech a prostoru kolem hostince v Makově a na nákup hasičského vozidla pro evakuaci osob pro jednotku
SDH Předslav. S městem Klatovy jsme uzavřeli smlouvu na užívání Sběrného dvora v Klatovech, nepotřebný materiál a odpad vyjma
komunálního můžete odvážet do tohoto zařízení.
Kulturní komise připravila řadu akcí. Velmi úspěšná byla Noc kostelů v kapli svaté Apoleny, zahájení provozu letního kina i
Makovské divadelní léto. Všichni kdo se zúčastnili, odcházeli spokojeni. S organizací a přípravou nám opět pomáhal SDH Makov, za
jejich práci jim děkuji. Předslavští sokolové uspořádali další ročník pochodu kolem obce, tentokrát jsme jako „Lázenští šviháci“
putovali okolím Němčic i tato akce se zdařila a občerstvení, které zajistili hasiči z Němčic, nemělo chybu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití letních měsíců, osvěžující odpočinek na zasloužené dovolené a dětem slunečné prázdniny se vším co k nim patří.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
9. zasedání ZO Předslav konané dne 28.4.2016 v Měcholupech:
Usnesení:
č. 137 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 8. zasedání ZO Předslav.
č. 138 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření obce za rok 2015.
č. 139 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu parc. č. 219/3 v k.ú. Makov u Předslavi o výměře 427 m² v majetku Obce Předslav za
parc. č. 151/15 v k.ú. Měcholupy u Předslavi o výměře 1 102 m² v majetku společnosti RENTAL DEALING, IČ: 25209248.
Náklady na směnu budou účastníci hradit rovným dílem.
č. 140 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e pronajmout část parc. č. 604/1 v k.ú. Třebíšov (cca 528 m²) nezaplocená část.
č. 141 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část parc. č. 30/1 v k.ú. Měcholupy u Předslavi (cca 288 m²) nezaplocená část.
č. 142 – ZO projednalo a s c h v a l u j e změnu usnesení č. 125 z 8. zasedání ZO – prodej pozemků st. par. č. 83/1 (20 m²) a par.č.
288/2 (54 m²) v k.ú. Měcholupy u Předslavi paní Ing. Daniele Mašátové, Měcholupy 19 za cenu 40 Kč/m². Obec Předslav
bude mít ve smlouvě zapsáno bezúplatné věcné břemeno na právo vstupu, jízdy a opravy kanalizačního řadu na tyto pozemky.
Pozemky za stejných podmínek prodat paní Danuši Homolkové a panu Františku Homolkovi.
č. 143 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu na prodej části pozemku č. 96/9 v k.ú. Petrovičky u Předslavi (279 m²). Prodej byl
schválen usnesením č.24 z 2. zasedání ZO ze dne 24.4.1995, platba za pozemek byla uhrazena v r. 1996, návrh na vklad do
KN zaplatí kupující pan Emanuel Velíšek, Petrovičky 28.
č. 144 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hospodářský výsledek ZŠMŠ za rok 2015 ve výši 6 493,60 Kč a jeho rozdělení do rezervního
fondu 5 993,60 Kč a do fondu odměn 500,- Kč.
č. 145 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku ZŠMŠ za rok 2015.
č. 146 – ZO projednalo a r o z h o d l o na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem
Předslav 119, 339 01 Klatovy; ve výši 20 000,- Kč na výstroj a výzbroj kolektivu Mladých hasičů (vzduchovka, skládací
altán, příspěvek na financování výletu kolektivu MH) a na nákup triček pro soutěžní družstva mužů a žen, s vyúčtováním do
10.12.2016 za podmínek, uvedených v žádosti SDH Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/240/16; SDH
Měcholupy, IČ: 65580443, se sídlem Měcholupy, 339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- Kč na pořádání akce „Traktoriáda Makov“,
s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti SDH Makov o poskytnutí dotace, vedené pod č.j.
Předslav/216/16; Přátelé Třebíšova, z.s., IČ: 04635922, se sídlem Předslav 53, 339 01 Klatovy; ve výši 300 000,- Kč na
opravu vodovodního potrubí pro obec Třebíšov, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti Přátelé
Třebíšova, z.s. o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/176/16; TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3,
339 01 Klatovy; ve výši 15 000,- Kč na zabezpečení chodu sokolovny, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených
v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/237/16; TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se
sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 8 000,- Kč na pořádání tradičního turistického pochodu okolím obce, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/238/16; TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 80 000,- Kč na opravu části
střechy sokolovny, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol Předslav o poskytnutí dotace,
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dotace bude poskytnuta za předpokladu obdržení dotace z programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2016, vedené pod
č.j. Předslav/236/16; ZO Českého svazu včelařů Němčice, IČ: 63515636, se sídlem Plánice 310, 339 01 Klatovy; ve výši
7 000,- Kč na nákup podložek na sběr měli, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti ZO ČSV
Němčice o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/214/16; Pěvecký a hudební soubor „LADA“, IČ: 26554321, se sídlem
Předslav 53, 339 01 Klatovy; ve výši 3 000,- Kč na notové party, kroniku, pronájem zkušební místnosti a zvukové aparatury,
doplňky k uniformám, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti pěveckého a hudebního souboru
„LADA“ o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/239/16; Tělovýchovná jednota Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem
Měcholupy17, 339 01 Klatovy; ve výši 60 000,- Kč na výměnu ochranných sítí okolo hřiště s vyúčtováním do 10.12.2016 za
podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/229/16; Tělovýchovná jednota
Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem Měcholupy17, 339 01 Klatovy; ve výši 30 000,- Kč na financování provozu a úhradu
nákladů spojených s údržbou a opravami tělovýchovného zařízení, hřiště a kabin, údržbu trávníku, spotřebu el. energie, nákup
dresů a míčů, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod
č.j. Předslav/230/16; Oblastní charita Klatovy – Charitní pečovatelská služba, IČ: 66388830, se sídlem Měchurova 317,
339 01 Klatovy; ve výši 6 000,- Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty čerpaných v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské služby, s vyúčtováním do
10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti Oblastní charity Klatovy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/104/16;
Markéta Kotěšovcová, nar. 31.1.1979, bydliště Němčice 75, 339 01 Klatovy; ve výši 3 000,- Kč na charitativní činnost
v rámci projektu Upleť čtverec, s vyúčtováním do 10.12.2016 za podmínek uvedených v žádosti paní Kotěšovcové o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/174/16.
č. 147 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k provedení poptávky na administraci výběrového řízení na dodavatele jednostupňové projektové dokumentace pro odkanalizování obce Předslav tzn. kanalizace + ČOV a administraci dotace na pro jektovou dokumentaci.
č. 148 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci v rozsahu DUR,ÚR, DSP a SP
s firmou MENE Industry s.r.o. Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČ 61171344, na akci Rekonstrukce MK Němčice v částce
86 000,- Kč bez DPH.
č. 149 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci k ošetření dřevin a sadovnické
úpravy v obci Měcholupy a Makov, na akci Revitalizace parku v Měcholupech a prostranství v Makově s firmou Ing. Radka
Frydrychová arboristické poradenství Americká 765/90,460 10 Liberec 3, IČ 86952722 v celkové hodnotě 48 600.- Kč.
č. 150 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k oslovení dodavatele na administraci dotace z Operačního programu životního
prostředí – prioritní osa č.4 a provedení výběrového řízení na dodavatele prací akce Revitalizace parku v Měcholupech a
prostranství v Makově s firmou Ing. Karel Kubata Prostřední 279, 252 29 Lety, IČ 74742728.
č. 151 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 4/2016.
10. zasedání ZO Předslav konané dne 23.6.2016 v Němčicích:
Usnesení:
č. 152 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 9. zasedání ZO Předslav.
č. 153 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2015, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 154 – ZO projednalo a s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Předslav za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015.
č. 155 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2015, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 156 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 30/1 o výměře cca 280 m² v k.ú. Měcholupy u Předslavi panu
Romanu Sudovi a paní Bronislavě Sudové, oba bytem ul. 5. května 140, 339 01 Klatovy, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené
s prodejem. Výměra prodávaného pozemku bude upřesněna dle geometrického plánu. Při zaměření bude přítomen zástupce
Obce Předslav a Klatovského rybářství a.s.
č. 157 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směny pozemku p.č. 106/1 o výměře 544 m² v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví
Obce Předslav za část pozemku p.č. 288/10 o výměře cca 216 m² a část pozemku p.č. 37/1 o výměře cca 273 m² v k.ú. Makov
u Předslavi ve vlastnictví Měcholupské zemědělské a.s.
č. 158 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směny pozemku p.č. 309/2 o výměře 181 m² a části pozemku p.č. 288/1 o výměře cca
105 m² v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví p. Michala Jozy, bytem Pod Hůrkou 553, Klatovy III, 339 01 Klatovy za část
pozemku p.č. 288/14 o výměře cca 286 m² v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví Obce Předslav.
č. 159 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemků p.č. 942, 948, části pozemku p.č. 693/1 (cca 6 165 m²), části
pozemku p.č. 604/1 (cca 1 278 m²) a části pozemku p.č. 954 (cca 1 114 m²) všechny v k.ú. Třebíšov. Vzhledem k tomu, že
p.p.č. 604/1 a p.p.č. 954 jsou již pronajaté budou zájemci o pronájem pozemků pozváni ke společnému jednání.
č. 160 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany na území
obce Ostřetice a Makalovy, na základě žádosti Obce Ostřetice s ročním paušálním poplatkem 2 000,- Kč.
č. 161 – ZO projednalo a s c h v a l u j e mimořádnou dotaci na spolufinancování protidrogové prevence na území města Klatovy pro
rok 2016 ve výši 2 796,- Kč. Žadatelem o dotaci je Město Klatovy, IČ: 00255661, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01
Klatovy.
č. 162 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy s firmou Agroteam CZ s.r.o., IČ: 28110056, se sídlem
Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, na výběrové řízení pro dodavatele projektové dokumentace pro stavební
povolení a provedení stavby na akci „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“.
č. 163 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 6/2016.
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Informace obecního úřadu
Zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech
Obec Předslav uzavřela s městem Klatovy smlouvu na používání Sběrného dvora odpadů, ten se nachází v ul. Dr. Sedláka 782
v Klatovech. Smlouva je již platná a občané mohou odpad odvážet. Město se podle této smlouvy zavázalo zajistit pro občany naší
obce odběr odpadu pocházejícího z jejich činnosti, vyjma odpadu komunálního. Obec se zavázala platit městu Klatovy paušální
příspěvek na provoz sběrného dvora. Náklady na zneškodnění odpadu přijatého od občanů obce bude obec hradit podle skutečnosti na
základě vedené evidence. Upozorňujeme občany, aby při příjezdu do sběrného dvora měli u sebe občanský průkaz pro prokázání
totožnosti a bydliště, také bude správné překontrolovat množství odpadu, které obsluha uvede do evidence. Může se stát, zejména nyní
v počátcích spolupráce, že obsluha po vás nebude chtít doklad, ani nepovede evidenci odpadů. Systém se teprve zavádí, budeme se
snažit postupně všechny chyby odstranit. Seznam druhů odpadů je možné najít na stránkách obce, nebo nahlédnout přímo na obci.
Provozní doba sběrného dvora: V období duben – říjen: Po-Pá 12:00 – 19:00, So 14:00 – 19:00, Ne 14:00 – 20:00; V období
listopad – březen: Po-Pá 11:00 – 18:00, So 11:00 – 17:00, Ne 14:00 – 17:00.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Z činnosti MŠ
Školní vzdělávací program s názvem
„Rok se skřítkem Medovníčkem“ nás úspěšně provedl celým školním rokem a díky vhodnému didaktickému stylu, metodám a formám práce byly splněny všechny
očekávané výstupy. Didaktický styl vzdělávání je založen na vzdělávací nabídce a
na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Respektujeme jedinečnost dítěte s ohledem na rodinné zázemí, spolupracujeme
s rodinou. Budujeme prostor pro samostatné objevování, tvůrčí činnosti a rozvoj
tvořivého myšlení dětí. Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení
hrou a činnostmi, které jsou založeny na
přímých zážitcích dítěte, podporují zvídavost a radost z učení. Využíváme prvků
dramatické výchovy (hra v roli, improvizace, simulace apod.) a práci s příběhem.
Poslední týden v červnu nás čeká rozloučení se šesti předškoláky a jejich pasování na školáky. Budoucím prvňáčkům
přejeme hodně úspěchů v základní škole.
Jana Laubrová, vedoucí učitelka MŠ

Spolky
Zahrádkáři na zájezdě
Poslední květnovou sobotu uspořádala základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Předslavi velice zajímavý zájezd do spolkové země Štýrsko v Rakousku. 40 účastníků se vydalo luxusním
autobusem Mercedes do překrásné alpské
oblasti kolem městečka Altaussee.
Dopolední program spočíval v návštěvě aktivního solného dolu, jednoho ze tří
v Rakousku. Nejprve jsme byli oblečeni
do pravých hornických bílých obleků a
takto se vydali 750 m do hory Sandling,
kde se sůl těží. Průvodce nás seznámil se
způsobem těžby soli, celou její historií i
současností, v jednotlivých jeskyních jsme
viděli nádherné oranžovorůžovohnědé solné kameny, hornickou kapli, zúčastnili se i
speciální multimediální show. Vrcholem
byla pak pro odvážné jízda po dřevěných

Hodnocení uplynulého školního roku
se ujali žáci Patrik Homolka a Jakub
Šindelář:
„Školní rok se nám všem líbil a zažili
jsme moc dobrodružství. Školní výlety,
akce školy nebo návštěvy lidí, kteří něco
zažili. A taky jsme se zúčastnili hodně
soutěží a nějaké jsme i vyhráli. Ocenění
jsme získali například v soutěži Malý
záchranář nebo ve výtvarné soutěži Voda
jako povolání. 24.5.2016 jsme vyrazili do
Prahy. Výlet v Praze byl moc krásný a
všem se líbil. Měli jsme s sebou ještě
jednu školu, abychom platili menší náklady na dopravu. A prováděla nás průvodkyně, která se jmenovala Martina. Nejdříve jsme byli v Jízdárně Pražského hradu,
potom v Katedrále sv. Víta. I ve škole jsme
si to užili. Měli jsme zábavné programy a
taky jsme se hodně učili. Někdy nás vyučování bavilo a na Den dětí jsme si mohli
vybrat, kam půjdeme s družinou. V družině máme hodně hraček. Někdy můžeme
v rámci družiny na počítačích hrát vzdělávací programy. Ale spíš chodíme ven
nebo do tělocvičny. Naše škola je ve vesnici, takže tu není moc dětí a není tu
takový silniční ruch. Paní učitelky jsou na
nás milé, přestože někdy zlobíme a křičí-

me. Čeká na nás ještě mnoho programů a
zábavy, než se zakončí školní rok 2016.
Už se hrozně moc těšíme na další školní
rok.“
Chtěla bych poděkovat všem rodičům
za spolupráci, za sponzorské dary, za
podporu. Jmenovitě pak paní Jarmile
Buchtové z Ostřetic, která mateřské škole
opět věnovala hračky. Dále bych chtěla
poděkovat všem, kteří naší škole věnovali
svůj volný čas a uspořádali pro naše žáky
zajímavé besedy. Celým školním rokem
nás provázel školní projekt Osobní bezpečí a v souvislosti s ním jsme pozvali do
školy pana starostu Bc. Miloslava Kreuzera, který seznámil žáky s tím, jak žijí a
bojují lidé v jiných částech světa, a pana
Zdeňka Kličku, který kdysi sloužil u hradní stráže. Dlouhodobě se věnujeme problematice EVVO a ochraně životního prostředí a proto jsme velice vděční paní
Ivaně Hrdinové, která přispěla prezentací
snímků z naší lokality a panu Jaroslavu
Kreuzerovi za velice poutavé vypravování
o životě včel. Splnili jsme náš roční plán a
věřím, že veškeré akce byly přínosem.
Podívejte se na naše webové stránky, kde
jednotlivé akce hodnotíme, a kde najdete i
příspěvky našich žáků.
Alena Kroupová, ředitelka školy

hornických skluzavkách s focením. Získali
jsme zajímavé informace, v místním obchůdku jsme si mohli horskou sůl a rozličné výrobky ze soli i nakoupit. Byli jsme
nadšeni.
Odpolední částí pak byla tříjezerní
plavba. Tu jsme zahájili na výletní lodi
Traun po jezeře Grundlsee, mohli jsme
obdivovat okolní nádhernou přírodu s alpskými velikány, přírodními vodopády, viděli jsme i lom na sádru. Po vystoupení
z lodi jsme měli chvíli volna, kterou jsme
trávili ve zdejší vyhlášené venkovní rybí
restauraci. Pak jsme nasedli do dřevěných
loděk a pluli po jezeru Toplitzsee. To je
známé kromě křišťálové vody i tím, že na
jeho dně údajně spočívá část pokladu
z období 3. říše. Zajímavé je i tím, že jeho
voda s hloubkou 191 metrů je slaná a jen
vrchních 20 metrů má vodu sladkou. Na
konci jezera, které je nepřístupné jakou-

koliv jinou dopravou než lodí se většina
účastníků vydala pěšky ke třetímu malému
jezeru Kamersee, které je zajímavé tím, že
zde pramení největší řeka této oblasti
Traun. Viděli jsme jak její vody vyvěrají
z místních hor. Stejně jsme pluli zpátky
do vesničky Gossl a pak již krátkou procházkou zpět k autobusu.
Krása zdejší přírody se spoustou jezer
lemovaných skalními masívy a vodopády
je slovy těžko popsatelná. Účastníci se
shodli, že to byl jeden z nejhezčích zájezdů, které jsme zatím pořádali a těší se na
nějaký příští. Za organizaci zájezdu patří
velké poděkování Cestovní kanceláři Bus
Tour Foltýnová a poděkování patří i
vynikající průvodkyni paní Anně Ježkové,
díky které zájezd neměl jediný zádrhel,
jediný problém a proběhl skvěle.
Miloslav Rašek,
předseda ZO ČZS

Z činnosti ZŠ
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Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Zelené trávníky dočasně utichly…
Skončil další ročník fotbalové soutěže, ve které muži měcholupského „Áčka“ zápolili na úrovni okresního přeboru a svůj
poslední zápas pak odehráli v sobotu 18. června v Kašperských
Horách, kde vybojovali poslední tři body. V samém úvodu celého ročníku tento tým mnohé překvapil bojovností, se kterou do
soutěže nastoupil. Po podzimní části sezóny přezimoval na čtvrté
příčce tabulky a podobně se mu pak dařilo i na jaře, kdy mu dosažený bodový zisk zajistil skvělé páté místo v celkovém pořadí.
Jako jistý bonus k tomuto velmi dobrému umístění pak lze připočíst i fakt, že nejlepším střelcem okresního přeboru se v rámci
právě skončené sezóny stal útočník Stanislav Bečka z měcholupského týmu, s 23 vstřelenými brankami. A přispěl k tomu i předposlední zápas ze sušickou zálohou, v němž se Bečkovi podařilo
skórovat hned čtyřikrát.
V červenci bude letní fotbalová pauza přerušena konáním
tradičního, už 48. ročníku memoriálu Jana Vlasáka a v polovině
měsíce srpna už opět začnou předehrávky dalšího ročníku soutěže. Takže ten současný klid na hřištích je opravdu jen dočasný.
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:
16. kolo Měcholupy – Janovice; hráno v sobotu 09.04.; výsledek 4 : 2 (3:2); branky: 5. Bečka Stanislav, 28. Čížek Václav,
44. Červený Ondřej, 71. Kovařík Vlastimil – 25. Slivoň Václav,
34. Kotlan Daniel; rozhodčí: Stach Vladislav; ŽK: 3:3; diváků:
50.
17. kolo Měcholupy – Hradešice; hráno v sobotu 16.04.; výsledek 2 : 0 (1:0); branky: 16. a 70. Bečka Stanislav; rozhodčí:
Habada Vladislav; ŽK: 2:2; diváků: 50.
18. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 24.04.; výsledek 2 : 1 (0:1); branky: 67. Polena Martin, 84. Šipla David –
19. Červený Ondřej; rozhodčí: Abraham Josef; ŽK: 2:3; diváků:
80.
19. kolo Měcholupy – Velký Bor; hráno v sobotu 30.04.; výsledek 1 : 0 (0:0); branky: 53.(PK) Zedník Martin; rozhodčí: Javorský Josef; ŽK: 1:2; diváků: 30.
20. kolo Nezamyslice – Měcholupy; hráno v sobotu 07.05.; výsledek 2 : 4 (1:2); branky: 27. Kopačka Josef, 68. Kubovec Josef
– 15. a 74. Bečka Stanislav, 45. Zadražil Zdeněk, 70. Gašpar
Ivan; rozhodčí: Lojík Václav; ŽK: 1:3; diváků: 50.

Historie
MĚCHOLUPY a kultura (3)
Po roce 1980 kulturní dění v Měcholupech ožilo. Kromě Tělovýchovné jednoty a hlavně jejího fotbalového oddílu se
činil i Sbor požární ochrany (hasiči) některými zajímavými akcemi. Dne 13.
června 1981 se uskutečnilo podle návrhu
Zdeňka Ujčíka na hřišti TJ Sportovní odpoledne, na kterém se podílely všechny
složky NF (národní fronty) v obci: TJ
Sokol, ČSPO (hasiči), Svazarm (Svaz pro
spolupráci s armádou), Svaz žen a ČSČK
(Červený kříž). Proběhla soutěž čtyř požárních družstev (domácí veteráni, družstvo rodáků, soutěžní družstvo a družstvo
žen). Dále dva fotbalové zápasy, házení
válečkem na nudle do dálky, střelba ze
vzduchovky, závody na tříkolkách a jiné
soutěže pro děti. Večer byla taneční zá-

21. kolo Měcholupy – Bolešiny; hráno v sobotu 14.05.; výsledek
3 : 3 (2:2) PK 4:3; branky: 4. Kovařík Vlastimil, 33. Gašpar
Ivan, 61. Bečka Stanislav – 14. Farný Radek, 39. Vizinger Petr,
76. Matějka Pavel; rozhodčí: Marek Pavel; ŽK: 1:2; diváků:
100.
22. kolo Luby B – Měcholupy; hráno v sobotu 21.05.; výsledek
5 : 0 (3:0); branky: 11.(PK), 32., 73. a 90. Šůs Miroslav, 31.
Voráček Miroslav; rozhodčí: Marek Pavel; ŽK: 1:1; diváků: 70.
23. kolo Měcholupy – Hartmanice; hráno v sobotu 28.05.; výsledek 0 : 4 (0:3); branky: 3. a 18. Sládek Josef, 20. a 65. Sládek
Petr; rozhodčí: Stach Vladislav; ŽK: 3:2; diváků: 50.
24. kolo Vrhaveč – Měcholupy; hráno v sobotu 04.06.; výsledek
4 : 1 (2:0); branky: 41. a 45. Jandečka Tomáš, 56. a 64. Krýsl
Alois – 82. Bálek Dušan; rozhodčí: Rubáš Jakub; ŽK: 2:2;
diváků: 50.
25. kolo Měcholupy – Sušice B; hráno v neděli 12.06.; výsledek
7 : 0 (2:0); branky: 6. a 58. Maršálek David, 16., 50., 69. a 77.
Bečka Stanislav, 78. Brož Jan; rozhodčí: Petličarovský Ivan;
ŽK: 2:1; diváků: 50.
26. kolo Kašperské Hory – Měcholupy; hráno v sobotu 18.06.;
výsledek 3 : 5 (3:2); branky: 10. Weishäupl Kurt, 17. Šuba
Vladimír, 38. Studený František – 6. a 63. Bečka Stanislav, 43. a
78. Brož Jan, 82. Čížek Václav; rozhodčí: Kurc Lubomír;
ŽK: 2:1; diváků: 50.
Závěrečná tabulka soutěže vypadá následovně:
Rk.

Tým

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

Klatovy "B"
Vrhaveč
Bolešiny
Hradešice
Měcholupy
Janovice
Luby "B"
Sušice "B"
Malý Bor
Nezamyslice
Hartmanice
Běšiny
Velký Bor
Kašperské Hory

bava v sále hostince. Akce se vydařila a
pro úspěch se v následujících letech opakovala.
Nejzdařilejší akcí v posledních letech
bylo Setkání rodáků ve dnech 25. až 27.
června 1982, kterého se zúčastnilo včetně
pořadatelů a hostů 124 lidí. Již v pátek
25. 6. večer byl zapálen táborák a rodáci
využili posezení u ohně s občerstvením.
V sobotu od 10 hodin bylo slavnostní zasedání v místním hostinci, které bylo vzorně připravené. Stoly a výzdoba v sálu vyjadřovaly důstojnost této události. Jednání
se konalo za účasti tehdy nezbytných
hostů a řídil ho předseda občanského výboru J. Mastný, hlavní projev připravil a
přednesl ing. J. Škanta. Odpoledne se rodáci mohli účastnit okresní soutěže hasičů
na hřišti TJ. Večer pak byla v sále hostince taneční zábava s velkou účastí a hezkým průběhem.
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Záp

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

V3

19
15
11
12
13
9
9
11
10
9
10
9
6
4

VP2

R1

2
4
5
3
1
4
5
1
1
3
0
0
3
3

1
0
4
2
1
4
1
2
5
2
3
5
2
3

P0

Skóre

4 103:42
7 58:34
6 54:48
9 63:41
11 63:53
9 61:55
11 55:58
12 56:64
10 44:68
12 46:52
13 51:71
12 43:50
15 38:76
16 40:71

Body

62
53
47
44
41
39
38
37
37
35
33
32
26
21

V neděli se již účastníci rozjížděli do
svých domovů. Odváželi si suvenýry v podobě šesti skleniček s motivem zdejší tvrze (Kastelu) v kartonu a almanach o historii obce a v září obdrželi poštou 6 ks fotografií ze setkání. Ohlas této akce byl velmi
příznivý. Zásluhu na tom měl především
V. Motlík, který sehnal adresy rodáků a
ing. J. Škanta za nápad akci uspořádat a
zajištění podkladů k projevu. Dík patří nejen organizátorům za bohatý program, ale
všem, kteří obětavě upravovali obec, aby
si rodáci odváželi hezké vzpomínky.
Dne 20. listopadu 1982 uspořádal občanský výbor v sále hostince kulturní program v rámci „Roku úcty ke stáří“. Vystoupil pěvecký soubor Naděje zdejší
zvláštní školy vedený učitelem V. Frančíkem a děti z mateřské školky v Předslavi
s ředitelkou A.Vlasákovou. V pěkném prostředí besedovali důchodci s pořadateli i si

mohli zatančit při hudbě místních hudebníků (V. Frančík, J. Kanděra, Zd. Ujčík,
Zd. Vlasák). Jednalo se hlavně o poděkování těm dříve narozeným za jejich práci
pro obec i společnost.
V sobotu 4.prosince 1982 pořádala ZO
SPO okrskový ples požárníků v sále hostince a 31. 12. silvestrovskou taneční zábavu tentokrát s programem scének a anekdot před půlnocí, který se setkal s příznivým ohlasem přítomných. Obdobně
proběhly silvestrovské zábavy v letech
1983 a 84.
O pouti v neděli 13.února 1983 bylo
odpoledne pořádáno pro ty, kteří se přiženili nebo přivdaly či jinak se do obce
dostali „Udělování domovského práva“.

Jednalo se celkem o 60 osob starších osmnácti let. Byla postavena pojízdná radnice
s krčmou, v dobových krojích účinkovali
rychtář, písař, drábové, krčmář i pojízdné

Občerstvení „ Santa Jára“
teplé občerstvení „Santa Jára“. Sněhu bylo až 25 cm a mráz -20°C znepříjemňoval
odpoledne účinkujícím, hudbě i divákům.
Krčmář (J. Kanta) si pro vlastní použití
nalil do lahve od koňaku čaj, ale ten mu
zamrzl, proto mu nezbylo než připíjet
opravdovým alkoholem.
Akce byla velmi detailně připravena.
Rychtář (J.Mastný) za pomoci písaře (ing.
J.Škanta) s obecním právem v ruce právo
uděloval a každému předal domovský list
a medaili. Domovský list byl ve žlutočerném provedení s rudou pečetí a textem začínajícím „Na světě je mnoho věcí, pravda je však jediná, že na Tebe naše obec
nezapomíná…“. Na oboustranné zlaté
(z moduritu) medaili o průměru 8cm na

Pojízdná radnice s krčmou
rudé stužce byl na líci zobrazený Kastel vu, 17. 3. program pro ženy k MDŽ,
s nápisem „Žít znamená tvořivě pracovat“ 19. května pořádali soutěž požárních
družstev JZD z celého okresu, 27. 5. oba na rubu letopočet 1983 a nápis „Patřím
vodovou soutěž požárníků a 19. 6. okresní
do Měcholup“.
Rychtář tento akt provázel proslovem: soutěž družstev žen – požárnic. Obě celookresní akce měly velkou účast účinku„Zvažujíc skutky dosud vykonané, jenom
jících i diváků – přes 250 lidí. Na výroční
ty dobré, to se rozumí a ještě ty, co časem
schůzi 9. 12. svou činnost po zásluze
budou dané, jež nepochybně výčet doplní,
rozhodl ouřad o domovském právu, by že- zhodnotili a závěrem roku uspořádali silvestrovskou zábavu opět s programem.
ně této (muži tomu) bylo udělené. Pro
blaho obce a pro její slávu. Patřit do Mě- V dalších letech se pořádání akcí omezilo
na minimum a po uzavření hospody v.r.
cholup je každému milé. Právo to budiž
uděleno navždy! 1989 úplně zaniklo.
Za zmínku stojí činnost Tělovýchovné
Leč ouřad ho
jednoty,
která v některých létech poslala
však může odnído soutěží i tři družstva fotbalistů. Sportoti, proviní-li se
vní areál doznal mnohé změny k lepšímu,
nabyvatel činy,
což potvrzuje, že sportovci jsou stále činjež zájmu obce
ní. Vybudovala se klubovna, která slouží
mohou škoditi.
nejen oddílu, ale i při schůzích hasičů neNa paměť této
bo veřejném jednání zastupitelstva obce.
slavné události
V r. 1990 byl ke 140. výročí narození
rozhodnuto list
prezidenta
T.G.Masaryka upraven obecní
a medaili dát,
park
a
zrenovován
pomník Národní svoby každý právo
body
a
7.
března
byla pořádána vzpomohl prokázati.
mínka
na
tuto
osobnost
našich národních
Obojí nutno řáddějin za slušné účasti občanů.
ně uschovat! Závěrem přání radosti a
J.M.
klidu, úspěchu, štěstí – co jen více chtít! A
o přátele nikdy nemít bídu, ve zdraví
v obci ještě dlouho žít.“
Poděkování za tuto akci zaslouží
V.Motlík, Zd.Ujčík, E.Bouzek, J.Mastný,
ing.J.Škanta, J.Holý, Jar.Schejbal a mnoho dalších. Na akci bylo nutné zajistit
Čísla popisná v Makově - 1.
kostýmy pro účinkující, radnici, občerstV současnosti lidé opět hledají v krajivující lodičku a hlavně prohrnout cesty,
aby bylo možné se vůbec k domům do- ně alespoň stopy minulosti a usilují o nátyčným dostat. Večer byla v hostinci pou- vrat historické paměti. Paměť, to je přece
ťová taneční zábava. Z akce byl pořízen pokladnice všeobecné vědomosti. Ve zvýamatérský film, který byl promítán po šené míře se tak děje zejména po roce
prosincové slavnostní výroční schůzi hasi- 1989, neboť jak říkají klasikové, každý
člověk by měl vědět odkud pochází, znát
čů k šedesátiletí sboru.
V roce 1984 byli požárníci poměrně své kořeny a kam směřuje. I Ladislav
aktivní. Uspořádali 11. 2. pouťovou zába- Stehlík ve své „Zemi zamyšlené“ říká, že
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„není pravé lásky k domovu bez jeho
poznání“.
Vážení čtenáři, za dobu bezmála 10-ti
let jsem Vám alespoň stručně ve svých
článcích uváděných ve „Zpravodaji“ představil řadu záznamů a zajímavostí z minulosti Makova a jeho okolí. Velkou část
těchto záznamů mám ještě na mikrofilmech, které čekají na přeložení, jenž je náročné, neboť rukopisy jsou v latině, němčině, švabachu a v tzv. kurentu. V dalších
článcích bych s Vaším dovolením chtěl
změnit těžiště zájmu a představit jednotlivá čísla popisná, jejich majitele, názvy
či jejich vznik nebo některé zajímavosti.
Rád bych ještě dodal, že farní matriky
předslavské farnosti, do které naše obec
náleží, byly zavedeny od roku 1718 tj. narození, vdané, ženatí a zemřelí. V minulosti byla na každé farnosti založena tzv.
„triviální“ škola, kde se vyučovalo třem
základním předmětům tj. čtení, psaní a
počítání. V Předslavi, kam chodili zdejší
děti, se tak stalo v roce 1722.
Pozemkové knihy na měcholupském
panství byly zavedeny v roce 1723. Po roce 1848 tuto agendu převzaly okresní soudy, po té až do současnosti se touto záležitostí zabývá pozemkový a katastrální úřad.
Očíslování chalup v naší obci i okolí
se uskutečnilo v roce 1775 při sčítání obyvatel. Do té doby bylo užíváno označení
„po chalupě“. Sčítací komisaři přišli od
Petroviček, proto je začátek čp. od této
části. Při tomto sčítání bylo ve vsi 18
chalup. Ve městech proběhlo očíslování
domů již dříve.
I proto nás dnes láká nahlédnouti do
života našich předků a poznat tak i některé jejich osudy.
Čp. 1 – lidové označení „u Hůrečků“.
V tomto případě šlo o chalupu dominikální – panskou, v níž bydlíval hrázný =
porybný. Ten měl na starosti panské rybníky na východ od vsi. Spodní rybník se
jmenoval „Pod kravárnou“, neboť dříve
bývaly stáje v jihovýchodní části dvora.
Horní se nazýval „Dráský“, v jeho okolí
bývala draha. Porybný rybníky nejen
hlídal, ale pečoval o ně a jejich okolí.
Zhruba v místech dnešního čp. 25 býval
tzv. třecí rybníček do něhož se dávalo 81
kapřic a 81 kaprů k vytření.
První zmínka o rybnících je v zápise o
„Odúmrti“ z 16. února 1383. Prvním známým držitelem čp. 1 byl při sčítání obyvatel roku 1775 František Flekar – krejčí
36 let, manželka Terezie 36 let a měli děti: Kateřinu 13 let, která byla v Klatovech
ve službě, Evu 10 let a syna Petra 6 let. F.
Flekar robotoval ročně ve žních 3 dny pěší roboty.
V roce 1783 se F. Flekar přestěhoval
do čp. 8, odkud pocházel. Čp. 1 prodal
Matěji Kantovi. Chalupa byla bez polí a
luk. Po M. Kantovi zdědila chalupu dcera,
která se pak vdala na chudenické panství.

25. února 1819 kupuje Matěj Janeček za
100 zl. podružskou chalupu od Kateřiny
Janečkové, rozené Kantové. Janeček přišel z chudenického panství a byl nevlastním synem Kateřiny Janečkové. 24. srpna
1838 Matěj Janeček zemřel a zanechal po
sobě vdovu Annu a dcery Marii a Angelu.
Pozůstalost byla projednána 9. ledna 1839
a domek v ceně 100 zl. konvenční měny
byl postoupen starší dcerce Marii, která se
provdala za Václava Valeše. Podle výměru z 2. října 1875 na základě odevzdacích
listin z roku 1868 a 1873 se domek převádí z Václava Valeše na jeho syna Josefa
a jeho manželku Annu. Majitelem chalupy
v roce 1900 byl syn Antonín Valeš a jeho
manželka Terezie. Antonín Valeš zemřel a
vdova po něm si vzala jeho bratra Josefa
Valeše, který až do roku 1914 tkalcoval,
pak narukoval do světové války a v ní padl. Vdova Terezie se již nevdala. Terezie
Valešová ∗ 22. března 1880 † 31. července 1964 v domově důchodců. Chalupu odkázala svému mladšímu synovi Josefu
Valešovi, který bydlel v Klatovech 219/II.
Prázdnou chalupu používal v nájmu jako
letní byt p. Sattler z Klatov, pak synovec
Josefa Valeše Jiří Hrotek s manželkou Miladou z Prahy 7. Manželé Hrotkovi chalupu čp. 1 koupili v roce 1975 a používali ji
dále k rekreaci. Nyní jsou vlastníky jejich
dědici.
Starší syn Terezie Valešové, František
Valeš, jinak zvaný „Hůreček“, dostal přidělenu při parcelaci v roce 1924 část panské stodoly a v letech 1928 – 30, si ji přestavěl na byt. Místní označení „u Hůrečků“ tak přešlo z čp. 1 na čp. 42.
Čp. 2 – lidové označení „u Forků“.
První chalupu na této parcele si postavil kolem roku 1765 František Fourek.
V letech 1760 – 63 držel Zajíčkovnu – čp.
10. Při sčítání roku 1775 je majitelem
stále Fr. Fourek 41 let zedník, manželka
Apolena 28 let a měli děti: Matyáš 16 let,
kterého si přivedla Apolena z 1. manželství a který sloužil u Krátkého v Petrovicích. Dále to byl syn Vojtěch 7 let a dcera
Marie 2 roky. Fr. Fourek robotoval ročně
3 dny o žních. Roku 1785 byl již majitelem Václav Krátký, pocházející z čp. 4,
jehož otec Štěpán Krátký byl posledním
mlynářem na panském mlýně. V této době
patřila k čp. 2 zahrádka 2,5 × 8,5 sáhu
z panského vrchu, bez polí a luk. Na základě poslední vůle z 28. ledna 1832 zemřelého Václava Krátkého, který zanechal
děti Jana, Marii a Pavlínu, připisuje se domek roku 1847 Janu Krátkému v ceně 50
zl. vídeňské měny. Marie a Pavlína byly
již zemřelé. V roce 1837 měla stavební
parcela 149 sáhů2. Jan Krátký po připsání
domku provedl jeho adaptaci a po roce
1850 prodal J. Krátký domek čp. 2 Václavu Velíškovi za 465 zl. vídeňské měny.
Václav Velíšek ale prosí, že kupní cenu
bude splácet. Domek byl zcela splacen
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roku 1857. Jan Krátký když prodal domek, odstěhoval se s celou rodinou do
Domažliček. Otec Václava Velíška byl
krátký čas držitelem Vondráškovské chalupy – čp. 8 v Makově. Syn Jana Krátkého
František narozený roku 1851 se na
Klatovském gymnáziu seznámil s Jaroslavem Vrchlickým a po celý život byli kamarádi a přátelé. Viz „Zpravodaj“ č. 26.
V roce 1885 zdědil chalupu syn Václava
Velíška, Jan s manželkou Annou, rozenou
Škantovou z Měcholup. Jan Velíšek byl
jednonohý. Jako nádeník pracoval na stavbě v Domažličkách, kde mu spadla na nohu cihla. Noha mu otekla a on si na ni
vážil studenou vodu. Dostal do ní sněť a
noha mu musela být amputována. Bratr
Jana, Vojtěch Velíšek obuvník, koupil
usedlost čp. 43 v Předslavi, majitel se odstěhoval do Ameriky, a roku 1907 tuto
chalupu opravil. Sestra Jana Velíška Anna
se provdala za Jakuba Petlana a v roce
1901 koupili čp. 33 v Makově. Jakub Petlan pracoval na měcholupském velkostatku jako dělník, později jako hajný. Syn
Jana Velíška, Karel si vzal Josefu, rozenou Štampachovou z Hůrky u Třebíšova a
v roce 1924 domek po otci převzal. Karel
domek předal mladší dceři Jarmile, která
se provdala za Václava Fialu z Mečkova.
Starší dcera Marie se vdala za Josefa
Boříka do čp. 10 v Makově. Václav Fiala
pracoval v různých místech jako zedník,
pak se stal členem SNB. V roce 1957 si
sám přestavěl obytné stavení pod střechou, kterou dal udělat už předchůdce.
Manželé Fialovi se v roce 1960 odstěhovali do Karlových Varů. Jarmila pracovala
v lázních jako pokojská. V čp. 2 bydlel do
roku 1969 jako nájemník Vojtěch Petlan.
V letech 1970 – 76 zde bydleli Karel a
Anežka Beranovi. K. Beran, rodák z Petrovic, Anežka rozená Němcová z čp. 19
v Makově. V roce 1977 Manželé Fialovi
prodali chalupu Františku Vomelovi z Plzně, Střední ul. Č. 39 a používal ji k rekreaci. Od roku 1998 do roku 2006 byl
majitelem Václav Opatrný a bydlel v čp. 2
s rodinou. Pak se odstěhoval do Újezda u
Plánice. Nyní patří domek Pavlu Kubíkovi
z Makova čp. 45 a bydlí v něm s rodinou.
Čp. 3 – lidové označení „u Matýsků“.
První chaloupka nyní čp. 3 byla postavena kolem roku 1700. První majitel je
připomínán roku 1713 a byl jím Mates
Petlan s manželkou Kateřinou. K domku
žádné pozemky nebyly. Ani žádný dobytek majitel nedržel, neboť neměl krmení.
Mates Petlan pracoval s manželkou Kateřinou u hospodářů i v okolních obcích,
většinou však u panského dvora v Makově. Dcera Matesa Petlana se vdala za Michala Bartingla, kteří chalupu zdědili a
stalo se tak 16. října 1735 – generál hrabě
Václav Jáchym Čejka z Olbramovic – držitel statku v Měcholupech potvrzuje, že
Michal Bartingl je držitelem chalupy pod

Horou, nad mlýnem vedle hrušky ve vsi
Makově, (Hora byl původně název dnešních Lísek). Michalův bratr, Václav Bartingl (jeho manželka Terezie) byl 2. šenkýřem na panském hostinci v Makově.
Před ním Vavřinec Hofman a po něm Bartoloměj Šilhavý. Otec obou Bartinglů se
psal „Bartingr“. V roce 1768 je již držitelem domku Michalův syn František Bartingl, se svou ženou Kateřinou. V roce
1775 při sčítání František Bartigl, stáří 57
let, manželka Kateřina (stáří nečitelné)
měli děti: Kateřinu 16 let a Matěje 14 let.
Fr. Bartingl robotoval 3 dny v roce o
žních. V roce 1785 byl držitelem domku
syn Mates Bartingl, zvaný též pro svůj
malý vzrůst Matýsek. V této době patřily
k čp. 3 dvě zahrádky, z panského vrchu

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V sobotu 16. dubna 2016 jsme uspořádali v sále hostince v Makově vítání občánků. Slavnostní akce se zúčastnilo z 12
pozvaných 10 rodičů se svým dítětem.
Přivítali jsme Adélu Holou, Terezu Jakubcovou, Václava Krumla, Václava Kubíka,
Amálii Matějkovou, Elenu Němcovou,
Jana Radu, Jakuba Skalu, Luboše Šilhavého a Davida Zadražila. Slavnost vítání
občánků se velmi vydařila, sál byl zaplněn
rodinnými příslušníky dětí. Vyslechli jsme
projev p. starosty M. Kreuzera, potěšili
jsme se vystoupením dětí z MŠ Předslav a
ke zvěčnění krásných momentů byl pozván fotograf p. Kubát. Rodiče obdrželi
drobné dárky a potěšili se informacemi o
jméně svého dítěte. Poděkování za spolupráci patří členům SDH Makov. Nezbývá
než doufat, že radost z narození dalších
dětí bude v našich obcích zaznívat často,

(Lísek) 8 × 2,5 sáhu a pod okny 3,5 × 3,5
sáhu. Mates Bartingl zemřel 15. ledna
1799 a až 17. února 1815 (po smrti manželky) byl proveden odhad domku čp. 3 se
zahrádkou 32 ¼ sáhu2 = 115,97 m2 v ceně
70 zl. Tato cena byla rozdělena na 6 dětí.
Z 15. listopadu 1818 je v pozemkové knize č. 477 záznam na drnovou chaloupku
jenž dědí Václav Bartingl po Matesovi
Bartinglovi. V roce 1837 měla stavební
parcela včetně zahrádek 117 sáhů2 =
420,73 m2. Obytné stavení stálo v tomto
roce souběžně s cestou, tam kde je nyní
stodola a garáž. 31. ledna 1845 Václav
Bartingl odstupuje chalupu svému synovi
Emanuelovi a jeho manželce Kateřině
Balounové z čp. 19 v Makově v ceně 180
zl. stříbra. Roku 1896 Emanuel Bartingl

předal chalupu synovi Františkovi a jeho
manželce Barboře Horové z Petrovic.
František Partingl byl velmi dobrým tesařem a v širokém okolí zhotovoval krovy a
dřevěné pumpy. V roce 1930 převzal chalupu syn František Partingl s manželkou
Růženou, rozenou Netrvalovou z Červeného Poříčí. V tomto roce bylo postaveno
obytné stavení tak, jak je nyní. 16. listopadu 1932 obytné stavení vyhořelo (i čp.
24) a bylo znovu obnoveno. František
Partingl 13. ledna 1961 náhle zemřel
v práci. S vdovou Růženou bydleli vnuk
Vladimír Kotěšovec z čp. 47 a jeho manželka Jana rozená Valečková z čp. 44, oba
z Makova. Pak ji používali k rekreaci. Nyní zde bydlí trvale.
J. Š.

aby se mohlo vítání občánků co nejdříve
zopakovat.
V pátek 10. června 2016 se naše obec
připojila v kapli sv. Apoleny v Měcholupech k celostátní akci Noc kostelů. Byl
připraven bohatý program. Před kaplí zahráli měcholupští seňoři, v kapli vystoupili žáci ZUŠ J. Kličky z Klatov pod
vedením pedagogů p. Mandysové, p. Marcinkové a p. Kaňky. Bylo příjemné sledovat děvčata a kluky, jak prezentují svoji
lásku k hudbě na veřejnosti. Mezi hudebními bloky všechny návštěvníky velice
zaujal p. Vladimír Červenka, pracovník
Státního oblastního archivu v Klášteře u
Nepomuku, který hovořil o životních osudech 5 komturů maltézského řádu, kteří
část svého života strávili v Měcholupech.
Své bohaté znalosti nám dovedl předat
poutavou formou. Poslouchat p. Červenku
byl velký zážitek. Celý dlouhý program
Noci kostelů zakončily melodie pro pří-

jemný večer, které přednesli na housle Jiří
Andrlík a na klavír Věra Andrlíková.
Jejich krásné vystoupení bylo důstojnou
tečkou celého setkání v měcholupské kapli. Přišlo 70 návštěvníků a věříme, že prožili příjemný večer. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na organizaci.
A co připravujeme dále? V letním období koncert vážné hudby v Měcholupech,
budete včas informováni. V sobotu 17.
září 2016 plánujeme 5. zájezd Obce Předslav, a to do ZOO v Praze. Můžete se přihlásit u děvčat na obecním úřadě nejpozději do pátku 29. 7. 2016, abychom věděli, jestli bude dost zájemců. Budeme
vybírat 100,- Kč za každého účastníka
jako potvrzení vážného zájmu. Tyto peníze se použijí na vstupenku, kterou si pak
doplatíte. Doprava bude zdarma.
Přeji vám příjemné a pohodové léto a
těším se na další setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
7. května uspořádal Sokol Předslav opět další jarní turistický pochod. Tentokrát šlo již o jeho šestý ročník a na rozdíl od všech těch
předchozích, byla pro něj zvolena trasa od Předslavi trochu vzdálená, která provedla účastníky okolím Němčic. Ráno se na obvyklém
srazu u předslavské sokolovny sešlo na 92 turistických zájemců, které pak zjednaný autobus odvezl za obec Petrovice k usedlosti
Pozorka, odkud už vedla pěší trasa lesem k místu zvanému Lázeň. V 19. století na tomto místě malé lázně opravdu stávali a roku 1848
zde na táboru lidu promlouval k obyvatelům jihozápadních Čech František Palacký. Lázně tu dnes již nenajdete, ale stále se tady nachází
kaplička svatého Václava, zastřešující malý pramen. Odtud pak cesta vedla na vrch Bolech mezi Němčicemi a Mlynářovicemi, kde se
nachází nově zrestaurovaný Bílý kříž a pokračovala dál do Němčic. Tam se účastníci pochodu mohli jednak díky místním dobrovolným
hasičům občerstvit v místní hospůdce a ti, kteří už nemínili pokračovat dál zde mohli využít „záchranného“ vozidla předslavských hasičů
a nechat se dovézt zpět do Předslavi. Většina však pokračovala na Hůrku, odkud následně sestoupili do Třebíšova, kde na ně již opět
čekal autobus. Ten je odvezl zpět k předslavské sokolovně, kde už bylo přichystáno další občerstvení a kde všichni účastníci obdrželi
pamětní list. Krásný slunný den pak při tomto pochodu jen umocnil prožitek z cesty kouzelnou krajinou okolím Němčického potoka a
umožnil nádherný výhled údolím otevřeným směrem k pohoří Šumavy.
28. května proběhla na měcholupském fotbalovém hřišti okrsková soutěž dobrovolných hasičů. Tentokrát se mezi sebou utkala dvě
družstva mužů z Měcholup, po jednom z Makova, Němčic a z Předslavi a mimo soutěž si pak zde vyzkoušel požární útok také tým žen
z Předslavi. Celá soutěž proběhla zdárně a při vyhlašování výsledků pak putovní pohár za vítězství převzalo družstvo předslavských
hasičů, na 2. a 3. místě skončila družstva Měcholup, jako 4. se umístil Makov a výsledkovou listinu uzavíralo mužstvo Němčic. Do obvodového vyřazovacího kola měla sice postoupit první tři družstva, ale předslavští hasiči měli na stejný den naplánován zájezd a Měcholupy
dokázaly sestavit pouze jedno soutěžní družstvo. To pak osamoceně hájilo barvy našeho okrsku a ze 17 zúčastněných skončilo třinácté.
Soutěžní družstvo předslavských žen se 4. června zapojilo do vyřazovacího kola soutěže konané v Rabí, kde bylo mezi třinácti týmy
příslušné věkové kategorie nejlepší a tak se 18. června utkalo na okresní soutěži v Malém Boru s dalšími šesti postoupivšími ženskými
družstvy dané kategorie. I zde se jim závod povedl a tak se předslavské hasičky mohly radovat ze skvělého 2. místa.
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Sbory dobrovolných hasičů v Předslavi a v Němčicích si v minulosti k účinnému zdolávání požárů pořídily motorové stříkačky od
firmy ing. Václava Ignáce Stratílka. Předslavští ji mají od roku 1927, v Němčicích je mladší, z roku 1941. Oba sbory se proto domluvily,
že se společně se svými historickými stroji letos 4. června vypraví do Vysokého Mýta na III. setkání hasičských stříkaček firmy
Stratílek. Na tamním náměstí Přemysla Otakara II. pak bylo při této akci k vidění celkem 66 exponátů z více jak 50 hasičských sborů a
organizací. Bohatý program byl doplněn o ukázky činnosti ručních i motorových stříkaček a tečkou za sobotním setkáním bylo společné
nastartování dvoukolových motorových stříkaček, kterého se zúčastnilo cca 18 strojů, včetně toho předslavského a němčického.
Obec Předslav, v odkazu na slavnou éru makovských ochotníků, uspořádala 18. června v letním amfiteátru v Makově Na Lískách
Makovské divadelní léto. Celá akce byla zahájena v 15:00 a v 15:10 se pak představila Divadelní společnost „Kord v srdci“ z Nýrska,
která zde uvedla historickou pohádku z Francie sedmnáctého století, nazvanou „Potrestaný zločin“. Toto představení bylo následně
vystřídáno hudebním souborem „Lada“, který zde vystoupil s písňovou vložkou. Jako další se na jevišti představilo „Divadlo
z Pošumaví“, jež přítomným divákům sehrálo komedii z období lovců mamutů, která byla obrazem současného života a nesla název
„Doba kamenná“. Celé toto ochotnické odpoledne pak zakončil přeštický „Divadelní spolek Úhlavan“ svojí ztřeštěnou komedií
jménem „Zítra to roztočíme drahoušku“. Tento den se vydařilo i počasí, a snad jen přítomných diváků mohlo být o něco víc. I když ani
tak hlediště rozhodně prázdné nebylo a té zhruba stovce přihlížejících se předvedené kusy vskutku líbily.

Pozvánky a oznámení:

HASIČI

Kontaktujte starostu
SDH Předslav:

OZNAMUJÍ, ŽE
potřebujete-li se zbavit
elektrospotřebiče, který Vám již
dosloužil, můžete se obrátit na ně.

Zdeněk Velíšek,
Předslav 41,
tel.: 604 460 901.
Po vzájemné domluvě se pak
elektroodpadu zbavíte
zdarma, pokud půjde o
kompletní spotřebič typu:
lednička, pračka, myčka,
vysavač, žehlička, vrtačka,
bruska, televize, monitor,
rádio, počítač, mobil apod.

TJ Měcholupy
Vás srdečně zve dne 16.7.2016
od 12:00 na

48. ročník

Memoriálu Jana Vlasáka
turnaj fotbalových mužstev
se uskuteční na hřišti v Měcholupech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SDH Měcholupy
si Vás dovoluje pozvat na netradiční hasičskou soutěž

Měcholupská lávka
Soutěž se uskuteční v sobotu 30.7.2016 od 10:00
na koupališti v Měcholupech.
Ručníky s sebou, občerstvení je zajištěno.

Pozvánka do kina
na měsíce červenec jsou pro Vás v letním
kině Makov připraveny následující filmy:
Pátek
1.7.2016 – Tajemství pouze služební
začátek ve 21:30 drama, ČR/SR 2016
Pátek
8.7.2016 – Zootropolis: město zvířat
začátek ve 21:30 animovaný, USA 2016
Sobota 16.7.2016 – Děda
začátek ve 21:30 rodinná komedie, ČR 2016
Sobota 23.7.2016 – Dvojníci
začátek ve 21:30 komedie, ČR 2016
Sobota 30.7.2016 – Řachanda
začátek ve 21:30 pohádka, ČR 2016

TJ Sokol Předslav
zve všechny příznivce dobré zábavy
z řad dětí i dospělých na letošní

Sportovní odpoledne
které se uskuteční v sobotu, 30.7.2016
od 14:00 na hřišti u místní sokolovny

SDH Měcholupy + SDH Makov
si Vás dovolují pozvat na 5. ročník soutěže

Makovská Traktoriáda
Akce se koná 27.8.2016
v Makově u letního kina,
stroje budou odstartovány v 10:00
Občerstvení je zajištěno.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Bc. Kreuzer M., Šindelář P., Mgr. Kroupová A., 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 2016
Náklad 350 ks
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