Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 43.

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

roč. 2017

Vážení spoluobčané,
podzim se ohlásil plnou silou pošmurných a deštivých dnů, teploty začaly padat k nule a nám zbývá jen doufat, že „Babí léto“ přinese
ještě několik krásných dní.
Horké letní dny a několik poruch na našich vodovodech nás držely ve střehu po celé léto. Jen spoluprací s Měcholupskou zemědělskou a.s. a obětavou prací všech kdo nám pomáhali se nám podařilo dodávky pitné vody udržet na přijatelné úrovni. Bylo provedeno
několik oprav vodovodní sítě v Petrovičkách, výměna pump v Předslavi a přesto jsme v horkých dnech doplňovali vodojemy dovážkou vody z Klatov. Problematickou situaci s nedostatkem vody budeme i nadále řešit. Jednou z dobrých zpráv je, že jsme obdrželi ze
Státního fondu životního prostředí ČR dotaci na rekonstrukci vodárny a napojení nového vrtu pro vodárnu Petrovičky – Makov v celkové výši 2 900 828,- Kč. Do konce roku provedeme výběrové řízení na dodavatele stavby.
Pro akci Kompostéry pro Měčínsko, bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů, máme podepsanou smlouvu s dodavatelem firmou MEVA-CB s.r.o. Kompostéry by měla dodat do konce měsíce října.
Při opravě varhan v kapli sv. Apoleny byla kompletně realizována 2.etapa, kontrolní den a předání díla proběhl 31.8.2017 bez
závad. Také sbírka na opravu varhan byla úspěšně ukončena, vybráno bylo 128 760,- Kč. Všem, kteří přispěli bych chtěl poděkovat za
jejich pomoc.
O posledním srpnovém víkendu jsme ukončili letní sezonu v Makovském kině a mohu konstatovat, že diváci si cestu do kina postupně nacházejí. Letos jich bylo o dvě stě více než loni.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásný podzim, houbařům hodně úlovků, všem mnoho sil na přípravu pro nadcházející zimní
období.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
17. zasedání ZO Předslav konané dne 14.9.2017 v Předslavi:
Usnesení:
č. 255 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 16. zasedání ZO Předslav.
č. 256 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření Obce Předslav za 1. - 6. měsíc 2017.
č. 257 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem části pozemku p.č. 287/6 o výměře cca 12 m², v k.ú. Měcholupy u Předslavi. Za 100,Kč/rok s roční výpovědní lhůtou.
č. 258 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 578/ 11 nové p.č. 578/66 o výměře cca 36 m² v k.ú. Němčice u
Klatov ve vlastnictví Obce Předslav, panu Jaroslavu Šubovi, bytem Němčice 59, 339 01 Předslav, za cenu 40 Kč/m² a
náklady spojené s prodejem.
č. 259 – ZO projednalo a s c h v a l u j e z důvodu přečíslování katastrálního území Němčice u Klatov v rámci pozemkové úpravy
upřesnění usnesení č. 123 z 8. zasedání ZO Předslav, směna pozemků parc. č. 677 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 1827 m²
v majetku pana Václava Běšťáka, Němčice 51, za parc. č. 815 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 2000 m² v majetku Obce
Předslav.
č. 260 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 937/6 o výměře cca 200 m², v k.ú. Třebíšov.
č. 261 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1106 o výměře cca 1067 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č. 262 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Plán inventarizace 2017 a složení hlavní inventarizační komise.
č. 263 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 9 /2017 a b e r e n a v ě d o m í RZ č. 7,8/2017 schválené starostou obce.
č. 264 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR do rozpočtu obce Předslav na rekonstrukci ÚV Petrovičky včetně napojení nového vrtu ve výši 2 900 828,- Kč.

Informace obecního úřadu
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou
otevřeny v pátek 20. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nebrání mu v tom zákonem stanovená omezení. Pokud patříte mezi osoby s právem volit, ale v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého bydliště, můžete hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995
Sb. na voličský průkaz ve volební místnosti jakéhokoliv jiného volebního okrsku. O voličský průkaz můžete zažádat buď písemně,
v tom případě musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Lze zažádat také elektronicky, avšak pouze prostřednictvím datové schránky. Písemná či elektronická žádost o voličský průkaz musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do pátku 13. října 2017. Nejjednodušší způsob jak příslušný voličský průkaz získat je však zajít si o něj požádat osob ně na obecní úřad a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 18. října 2017 do 16.00 hodin.
Až tedy půjdete k volbám, nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz a pokud budete volit jinde než ve vašem volebním
okrsku, tak i zmiňovaný voličský průkaz.
Kvůli těmto volbám budou mít v pátek 20. října Pošta partner i kancelář Obecního úřadu otevřeno jen dopoledne do 10:00 hod.
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Veřejná sbírka
Ve dnech 1. 5. 2017 – 31. 7. 2017 se uskutečnila veřejná sbírka na restaurování varhan umístěných v kapli sv. Apoleny v Měcholupech. Dovolte mi, abychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem dárcům, kteří souhlasili se zveřejněním osobních údajů, ale i
těm, kteří si zveřejnění svého jména nepřejí, náš dík patří Vám všem.
Do sbírky přispěli: Anna Kaisrová, Zíkovi Měcholupy, Ujčíkovi, Auterských, Anna Malánová, Dana Mašátová, Dana Homolková,
Alena Kantová, skupina ELIAS, Vladimír Červenka, Klára Englová, Anna Záveská, Božena Malánová, Marie Rašplová, Jana Kutilová, Helena Kasíková, Helena Toušová, Blanka Kejmarová, Hana Vracovská, Václava Šnejdarová, Jan Keller, Matyáš Keller, Jaroslav
Kulhan, Přátelé české historie, Nikola Kalinová, Anna a Zdeněk Vlasákovi, Helena Podskalská, Zdeňka Vlasáková, Zíkovi Předslav,
Marie Edlová, Milan Edl, Partinglovi Měcholupy, Škantovi, Applycon s.r.o., Krásnických.

Vzdělávání
Ze ZŠ a MŠ Předslav
V organizaci školního roku 2017/2018
je oproti loňskému roku jiné spojení ročníků, počet tříd zůstává stejný. Stejné je i
personální obsazení. V I. třídě je spojený
1. a 2. ročník – to je 7 žáků prvního ročníku a 6 žáků druhého ročníku, ve II. třídě
jsou žáci 3., 4. a 5. ročníku – 3 třeťáčci, 9
žáků čtvrtého ročníku a 4 žáci pátého ročníku. Celkem má škola 29 žáků. Do školní
družiny je k docházce přihlášeno všech 29
žáků, to znamená, že do školní družiny
docházejí i žáci pátého ročníku. Škola má
dostatečný počet žáků, nejedná se o školu

výjimkovou. Mateřská škola je organizována jako jednotřídní, letos s 25 dětmi.
Z tohoto počtu je šest dětí mladších tří let.
Všechny děti jsou přihlášeny k celodenní
docházce.
ZŠ i MŠ mají pro letošní školní rok
nově zpracovaný ŠVP. Oba dokumenty
jsou k dispozici u ředitelky školy.
Během měsíců července a srpna proběhla rekonstrukce školní kuchyně. Byly
vybudovány nové přívody elektřiny k jednotlivým spotřebičům, byly upraveny přívody vody i odpady. V souvislosti s tím
musely být vyměněny obklady i dlažba.

V průběhu školního roku bude zakoupen
do školní kuchyně konvektomat, který přinese výrazné úspory a přispěje ke zkvalitnění jídelníčku. Kromě úspory času a
energie zaručuje konvektomat výraznou
úsporu ve spotřebě tuků a podstatně se
zmenší váhový úbytek při úpravě masa.
V měsíci říjnu plánujeme dýňohrátky,
termín konání bude upřesněn. Od října ve
škole poběží taneční a atletický kroužek.
Dětem, žákům i jejich rodičům přejeme pohodový školní rok.
Mgr. Alena Kroupová - ředitelka

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Další ročník fotbalových soutěží se rozjel...
Po uzavření minulého ročníku fotbalové soutěže skončilo
měcholupské áčko v okresním přeboru na krásném pátém místě a
po pravidelné letní pauze se 12. srpna v prvním předkole nového
ročníku pustilo do dalších bojů. V tomto ročníku do okresního
přeboru postoupila ze III. třídy mužstva SRK Železná ruda, FK
Svéradice a Sokol Chudenice a naopak z I. B třídy krajského přeboru sem sestoupila mužstva SK Kovo Strážov, Tatran Dlouhá
Ves a Sokol Měčín. A hned v tom prvním zápase se měcholupští
fotbalisté museli utkat s tabulkově teoreticky nejsilnějším soupeřem, Sokolem Měčín, a to ještě na jeho hřišti. V tomto duelu
Měcholupy nakonec sice podlehly, ale pouze o jedinou branku,
kterou bohužel dostaly pouhou minutu před koncem zápasu. Ve
druhém předkole si doma s mužstvem Sušice skvěle poradily,
když mu vstřelily tři branky, zatím co ve vlastní síti ubránily čisté
konto. V prvním řádném kole se Měcholupy utkaly s SK Bolšiny
na jejich hřišti a po vyrovnaném výsledku 1:1 nakonec na pokutové kopy bohužel prohrály. Ani v dalších třech zápasech jim štěstí
nepřálo a nepodařilo se jim v nich získat ani jeden bod. V utkání
pátého kola si to však výhrou 6 : 1vynahradily. Tento ročník soutěže má ještě většinu utkání před sebou a tak doufejme, že takhle
podobně se jim začne dařit i v dalších zápasech.
Včetně zmiňovaných dvou předehrávaných utkání bylo do
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje odehráno zatím sedm zápasů a
to s následujícími výsledky:
12. kolo Měčín – Měcholupy; hráno v sobotu 12.08.; výsledek
2 : 1 (0:0); branky: 60. Vondra Daniel, 89. Němec Dušan – 69.
Bálek Dušan; rozhodčí: Cupl Zbyněk; ŽK: 1:2; diváků: 102.
13. kolo Měcholupy – Sušice B; hráno v neděli 20.08.; výsledek
3 : 0 (2:0); branky: 20. Rašek Josef, 32. Duchek Jan, 85. Bálek
Dušan; rozhodčí: Stach Vladislav; ŽK: 3:3; diváků: 60.
1. kolo Bolešiny – Měcholupy; hráno v sobotu 26.08.; výsledek
1 : 1 (0:0) PK 4:3; branky: 53. Hodl Petr – 55. Bečka Stanislav;
rozhodčí: Pressl Václav; ŽK: 1:3; diváků: 96.
2. kolo Měcholupy – Strážov; hráno v sobotu 02.09.; výsledek
1 : 2 (0:0); branky: 75. Červený Ondřej – 55. Kološ David, 62.

Kalista Robert; rozhodčí: Špindlerová Zuzana; ŽK: 4:3; diváků:
100.
3. kolo Janovice – Měcholupy; hráno v neděli 10.09.; výsledek
4 : 2 (1:1); branky: 41. Hájek Matěj, 49. Petruška Patrik, 76. a
80. Šveňha Patrik – 31. Bečka Stanislav, 90. Javorský Tomáš;
rozhodčí: Rubáš Jakub; ŽK: 2:5; diváků: 88.
4. kolo Budětice – Měcholupy; hráno v sobotu 16.09.; výsledek
1 : 0 (1:0); branky: 11. Hlavin David; rozhodčí: Lojík Václav;
ŽK: 4:3; diváků: 70.
5. kolo Měcholupy – Dlouhá Ves; hráno v sobotu 23.09.; výsledek 6 : 1 (3:0); branky: 5. a 12. Bečka Stanislav, 44. a 65. Bálek
Dušan, 50. Havlíček Pavel, 83. Rašek Josef – 60. Švec Pavel;
rozhodčí: Mazanec Marek; ŽK: 3:2, ČK: 0:1 (56. Blažek František); diváků: 80.
Výsledková tabulka po 5. kole soutěže vypadala následovně:
Rk.

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

Tým

Měčín
Strážov
Luby "B"
Dlouhá Ves
Janovice
Bolešiny
Železná Ruda
Hartmanice
Malý Bor
Svéradice "B"
Měcholupy
Sušice "B"
Budětice
Chudenice

Záp.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V3 VP2 R1

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

1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2

0
0
0
2
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0

P0

Skóre

Body

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

24:08
20:12
16:12
18:12
20:15
20:15
14:13
13:14
15:22
13:24
14:11
13:19
11:19
10:25

17
16
15
14
12
12
11
9
9
9
7
6
6
4

Zbývající zápasy této podzimní části se odehrají v následujících termínech:
06. kolo Malý Bor
– Měcholupy neděle 01.10. – 16:00
07. kolo Měcholupy – Chudenice neděle 08.10. – 16:00
08. kolo Sveradice B – Měcholupy neděle 15.10. – 15:30
09. kolo Měcholupy – Luby B
sobota 21.10. – 15:00
10. kolo Železná Ruda – Měcholupy sobota 28.10. – 14:30
11. kolo Měcholupy – Hartmanice sobota 04.11. – 11:00
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Historie
Čísla popisná v Makově – 6.
Čp. 8 – lidové označení „U Flekarů“.
V roce 1775 chalupa obdržela čp. 8. Prvním známým držitelem chalupy byl podle
soupisu poddaných v roce 1713 Václav
Vondrášek, měl 3 strychy a 3 věrtele polí,
luk měl na ½ vozu sena, ¼ vozu otavy a
zahrádku 1 věrtel. Roku 1716 je Václav
Vondrášek uváděn již jako chalupník.
24. května roku 1723 při zápisu chalupy Václava Vondráška do nově zaváděných pozemkových knih se podle starého
urbáře zjistilo, že ji tehdy už zemřelý Matěj Flekar koupil od Jana Motlíka. Při
tomto zápisu byla chalupa v ceně 18 kop
grošů míšeňských zapsána pod názvem
„chalupa Vondráškovská“.
Václav Vondrášek měl v roce 1734 již
5 strychů 1 věrtel a 3 mírky polí, luka na
½ vozu sena a zahradu 1 věrtel. Musel
příst – zasít, vypěstovat, sklidit a sepříst
len.
Po Václavu Vondráškovi držel chalupu Šimon Flekar rozený roku 1708, který
ji odkázal svému synovi Matějovi narozenému roku 1735. Mates však hospodařil
nedbale a nakonec seběhl z chalupy i panství. Protože v době smrti svého otce Šimona byl již Mates nezvěstný, jeho chalupu, kterou zdědil po svém otci, se vrchnost rozhodla prodat Václavu Velíškovi.
K tomu došlo krátce před sčítáním,
které proběhlo roku 1775 s očíslováním
domů na venkově. V tomto roce již čp. 8
držel Václav Velíšek, chalupník 33 let
s jeho manželkou Dorotou 38 let a měli
dceru Annu stáří 1 rok. Václav Velíšek,
robotoval 1,5 dne v týdnu po celý rok,
platil 3 zlaté 46 krejcarů a 4,5 denáru ročně tzv. domovní daň. Chalupa ale v roce
1783 Velíškovi vyhořela a ten ji nebyl
schopen obnovit. Stavební místo po chalupě čp. 8 koupil František Flekar a vystavěl chalupu novou. František Flekar z čp.
8 pocházel a byl mladším bratrem Matěje
Flekara. František držel čp. 1 kde s rodinou bydlel. Tento domek patřil vrchnosti
a bydleli v něm panští porybní. Po povodni roku 1768 jej získal do svého vlastnictví. Když se na novou chalupu čp. 8 František Flekar s rodinou přestěhoval, prodal
čp. 1 Matějovi Kantovi z čp. 17.
Podle zápisu ze 4. listopadu 1801
František Flekar předal chalupu čp. 8
v ceně 114 zlatých svému synovi Michalovi Flekarovi. Ten ale již 12. prosince
1817 chalupu prodal svému zeťovi Matějovi Sedláčkovi za 800 zlatých (inflace).
Bratr Matěje Sedláčka Petr byl zaměstnán
v panské cihelně v Makově (čp. 18). Petr
v cihelně nejen pracoval, ale v čp. 18 i
bydlel s rodinou. Jeho syn, rovněž Petr,
(* 19. června 1845 – † 1921) a jeho manželka Anna, rozená Tomášková z čp. 18,

roku 1883 získali čp. 31 i s kovárnou po
zemřelé Marii Brůhové z čp. 16.
14. října 1847 Matěj Sedláček postoupil chalupu čp. 8 svému synovi Jiřímu,
který se oženil s Marií, dcerou po zemřelém Josefu Toušovi z čp. 15. Chalupa
v době převodu byla v ceně 200 zlatých
konvenční měny. Od roku 1880 byl držitelem chalupy syn Vojtěch Sedláček,
s manželkou Kateřinou, rozenou Králíkovou z Měčína. O něm se tradovalo, že byl
nejen svérázný, ale také vznětlivý. Býval
včelařem, chlapcům rozdal hodně medu.
Když ho však 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 jme
jeli prvně pro jetel“. Nebo „6. ledna jsem
viděl v jezu lítat brumdivála, to byl setsakramentský rok“. Jeho dceru Josefu si vzal
Václav 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.
Václav Vlasák přestavěl celé hospodářství v roce 1923 pomocí státní subvence obytné stavení, které stávalo kolmo
k cestě, při hranicích s čp. 26, nově postavil souběžně s cestou. Václav Vlasák zemřel v roce 1957. Roku 1955 hospodářství
převzal jeho syn Josef s manželkou Janou,
rozenou Levorovou ze Žerovic. Nyní chalupu vlastní pravnuci Josefa Vlasáka.
Čp. 9 – lidové označení „u Kubů“,
dříve „na vejpichu“.
Toto stavení bývalo „ovčáckou“ chalupou, v níž bydleli panští ovčáci se svými
pomocníky. Ovčín v Makově je prvně
zmiňován v prodejní smlouvě z roku 1536
podle níž Bernard Barchanec prodal Měcholupy s okolím Volfovi Sedleckému,
(Registra komorního soudu, DZV-3H10).
To znamená, že bydlení ovčáků vzniklo
s ovčínem, či nedlouho po té.
Prvním známým ovčákem, který ovčáckou chalupu obýval, byl podle seznamu poddaných z roku 1651 Petr Hauhr,
stáří 35 let a jeho manželka Anna stáří 25
let. Například v roce 1775 to byl ovčák
Jiří Mastek, po něm Václav Petlan z čp.
17 a poslední ovčák byl Šimon Bílek do
zrušení ovčína (v roce 1860). Syn Šimona
Bílka, Jan Bílek, se přiženil do čp. 29. Po
zrušení ovčína v čp. 9 bydlely různí zaměstnanci panského dvora.
Při parcelaci v roce 1924 o tuto chalupu nebyl zájem, až roku 1928 koupil chalupu s 2 ha polí Josef Kodítek z čp. 7. Pole si nechal a chalupu prodal Emanuelu
Petlanovi, a jeho manželce Barboře pocházející z Hůrky (u Němčic). Emanuel
Petlan náhle zemřel v roce 1952 bezdětný.
Po smrti jeho manželky Barbory koupil
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stavení čp. 9 v roce 1961 Václav Němec
pocházející z čp. 19 v Makově spolu s jeho ženou Jiřinou rozenou Pešulová z Ostřetic. Václav Němec před rokem 1980
zemřel. Nyní chalupa čp. 9 patří synovi
Jiřímu Němcovi.
Václav Němec rád zpívával různé kuplety. Snad nejznámější z nich byl: „Dneska jsou sedláci páni, všechno si dělají
sami, koupí si nového „Zetora“, pacholka
vyženou ze dvora, atd“.
(Kuplet – aktuální kabaretní píseň,
žertovného obsahu).
Čp. 36 – bývalý panský ovčín.
Lidové označení „u Kantů“ a „na ovčíně“. Minulost panského ovčína jsem již
popsal v článku Zpravodaje č. 17 z března
2011.

pokračování
J. Š.

MĚCHOLUPY
a kolektivizace (2)
V roce 1956, ještě než přilétli špačkové, zavítali do obce nevítaní hosté. Jejich
cílem bylo jakýmkoli způsobem donutit
rolníky ke vstupu do JZD. Vyhlídky do
budoucna byly dost chmurné a tím i polní
práce nikterak radostné. V únoru se ustavilo JZD v Petrovičkách v celé obci mimo
několika menších zemědělců. Občanům
z Měcholup, kteří měli pole v Petrovičkách, byly tyto vyměněny za jiné, okrajové, horší jakosti a rozdrobené. Děti zemědělců na rozdíl od minulých let byly po
vyjití základní školy určovány MNV většinou k práci v zemědělství. Na podzim
v důsledku revoluce v Maďarsku štvanice
zemědělců do JZD ustaly. Bylo to volnější
vydechnutí ve chmurných podzimních
dnech. V listopadu byla ale revoluce
v Maďarsku potlačena.
V květnu 1957 znovu začala kampaň
přesvědčování ke vstupu do JZD, tedy donucování všemi možnými prostředky: nařizováním věcí jež ztěžovaly soukromé hospodaření a jejich neuposlechnutí přinášelo
nemalé pokuty a stíhání. I v obci se našli
lidé, kteří donášeli na spoluobčany informace a slídili po prohřešcích proti často
nesmyslným a nehospodárným nařízením.
Vše to mělo jediný účel: přinutit zemědělce ke vstupu do JZD. V květnu probíhaly
volby do místního národního výboru
(MNV). Předsedou byl zvolen Mojmír
Partingl, za členy ing. Jan Pecka, Václav
Motlík, Emil Klička, František Rašpl,
František Škanta, Eman Bouzek, František
Svoboda, Václav Vondřička, Josef Zíka a
ing. Bohumil Polák. Byl to vlastně poslední MNV samostatné obce.

1956 – Senoseč ještě soukromá

Každý týden obcházeli zaměstnanci
ONV domácnosti rolníků se zastrašováním a pohrůžkami, že jejich děti po ukončení základní školy budou přeřazovány do
práce mimo domov. Návštěvy týden co týden se stupňovaly a v domácnostech nekomunistů bylo stálé vzrušení a strach co
zase večer přinese. A měli štěstí když po
skončení večerních prací si mohli oddechnout nebo někam odejít. V měsíci květnu
1957 se k zaměstnanci Státního rybářství
Aloisi Herejkovi do domku č. 23 nastěhovali dva neznámí muži, kteří navštěvovali straníky a sháněli informace o občanech.
V červnu a červenci 1957 bez ohledu
na pilno při sklizni přijížděly výpravy
z úřadů a továren v počtu 20 – 25 lidí a
tlampačem na autech a autobusu často za
asistence SNB (Sbor národní bezpečnosti)
přesvědčovali zemědělce ke vstupu do
JZD. MNV a funkcionáři měli za úkol přivést občany na donucovací schůze, které
končily někdy až za svítání. Ke konci července byl každý zemědělec povolán na
MNV a tam mu byly přečteny všechny
prohřešky za minulý rok, které sehnali ti
dva neznámí muži a bylo mu pohroženo:
„Buď do JZD nebo trestní stíhání“. Často
to byla za nedodržení výměry a druhu
osiva o několik arů pokuta několik tisíc
korun. Tomu kdo zaostával pro nedostatek pracovních sil bylo hroženo odnětím
pozemků. Ty by byly dány k obdělávání
těm, kteří dodávky plnili a ničím se
neprovinili, aby i oni nebyli schopni plnit
úkoly a vydržet zvýšený nápor. Takovýmto způsobem byl odpor ke v stupu do JZD
zlomen a k již dříve přihlášeným vstoupili

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V období května až července 2017
v rámci sbírky na dokončení opravy varhan v kapli sv. Apoleny v Měcholupech
zorganizovala kulturní komise tři akce. Po
mši s májovou pobožností a Noci měcho-

do JZD další zemědělci. Bylo již téměř
jisté, že nebude možno nadále vydržet stálý tlak a že se v nejbližší době JZD v Měcholupech ustaví.
Dne 30. července byla opět schůze, na
které několik dalších občanů do JZD
vstoupilo. Následující den k večeru přijela
zase přesvědčovací kolona (asi 30 osob)
zesílená o zaměstnance Státního rybářství,
kteří měli za úkol zdráhající se zemědělce
a to každého, který jim byl určen, pod
osobní odpovědností přivést k jednání do
hostince. Na toho, který se nedostavil,
čekali dva členové komise v jeho bytě a
k půlnoci ho přivedli. Schůzi vedl referent
ONV jménem Hajšman. Řečníků se vystřídalo mnoho, slibů i hrozeb také. Po
půlnoci vyzvali několik posledních občanů, aby se šli poradit do vedlejší místnosti, kde již byly pro ně vypsány přihlášky
do družstva a nabídnuto obsazení představenstva. Jeho již připravené složení bylo:
Václav Motlík předseda, Jan Vlasák
místopředseda, Karel Mastný, Josef Zíka,
Josef Cimický, Josef Motlík, Josef Krátký
a Václav Vondřička členové představenstva. Po sdělení všeho, co by následovalo
kdyby přihlášku nepodepsali, dne 1. srpna
1957 ve 2:00 hod. v noci unavení a v domnění, že bude štvanicím konec, přihlášku
podepsali. Tím bylo JZD v Měcholupech
skutečností. Do JZD sdružilo svoje pozemky i inventář 27 zemědělců v celkové
výměře 185,16 ha zemědělské a 4,18 ha
lesní půdy. Jedinými soukromými zemědělci zůstali Karel Vondřička a František
Schejbal. V následujících dnech bylo JZD
založeno i v Předslavi a Makově.

lupské kaple se uskutečnil v neděli 23.
července 2017 koncert komorní hudby.
S pomocí p. Haškovce se podařilo přivést
do kaple tři špičkové violoncellisty. Výběr
působivých skladeb z různých období zahráli profesor Jaroslav Kulhana jeho žáci
Jan Keller a Matyáš Keller. Připravili nám
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Žně toho roku byly neveselé, poslední
žně svobodného zemědělce. Co pak? Práce na panském, staré nevolnictví, panstvo
a poddaní? Takové úvahy po práci místo
odpočinku. Po několika dnech znovu návštěvy, které vynucovaly zajistit budovy,
svod dobytka, provedení zaregistrování
družstva, hospodářsko technická úprava
půdy a zvolení funkcionářů JZD.
Sklizeň otav a brambor proběhla normálně, každý sklízel sám pro sebe. Příprava půdy pod ozimy již byla společná svými potahy a jedním vypůjčeným traktorem. Osivo musel každý složit podle výměry vložených pozemků. Také krmivo a
stelivo pro sdružený dobytek, který byl po
vánocích sveden.
Budovy občanů se do JZD nezabíraly
přes všechny výzvy úřadů a partajních
funkcionářů. Představenstvo se snažilo,
aby cesta přechodu od soukromého ke
kolektivnímu hospodaření byla co nejméně bolestná. Samozřejmě, že to bylo
představenstvu vytýkáno, že chce obnovit
kapitalistické zřízení a podobně. Podle
místních stranických aktivistů měl být podepsáním členství v JZD kolektivizován
veškerý majetek.
Ke konci března 1958 se konala členská schůze na které za asistence neznámého delegáta bylo zvoleno nové představenstvo a sice mimo předsedy V. Motlíka
ze samých straníků. Tím se potvrdilo to,
co bylo zřejmé při zakládání JZD, že původní navržené představenstvo bylo jen
vnadidlo pro uvážlivé zemědělce k podepsání již připravené přihlášky.
Ve žních se pracovalo vlastním traktorem s vazačem. Žita se ale sklízela většinou koňským potahem a žacím strojem.
Již v prvním roce se vyskytly nesrovnalosti v odměňování, kdy často koňský potah
musel posekat víc na normu než traktor a
podobně. Také výbojnější členové obsadili práci při ošetřování a krmení dobytka
kde byl větší výdělek než jinde. Také nebylo dne, aby v nejpilnější práci nepřišlo
do JZD alespoň 5 instruktorů na pokos,
výmlat, na dodávky, na požární a úrazovou bezpečnost, na dojivost krav, orbu a
setí směsek, krechtování brambor, kontrolu drůbeže atd., atd. Členům JZD stačí jen
makat. S odborností instruktorů to bylo
dost pochybné.
J.M.

krásný hudební zážitek. Řada přítomných
využila návštěvu kaple k přispění do sbírky, stejně tak obohatili sbírku hudebníci.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na organizaci akcí v měcholupské kapli, a
hlavně všem, kteří jakoukoli částkou na
dokončení opravy varhan přispěli.

V současné době členky kulturní komise připravují předvánoční akce. Například
vánoční tvoření s němčickými děvčaty, kte-

ré se uskuteční ve druhé polovině listopadu
v hostinci v Makově. O přesných termínech budete včas informováni.

Těším se na další setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
- Sportovní odpoledne v Předslavi: V sobotu 29. července, se v Předslavi konalo tradiční sportovní odpoledne určené i tentokrát
zejména dětem, ale mohli se při něm sportovně vyžít rovněž i dospělí. Pro děti byl opět přichystán zábavně sportovní víceboj sestávající s jednotlivých disciplin: střelba ze vzduchovky na cíl, použití džberovky, skákání v pytli, hod šipkami na cíl, chytání rybiček
a zatloukání hřebíků. Příznivé počasí přilákalo na hřiště hojnost návštěvníků a odpoledne strávené u předslavské sokolovny se tak
malým i těm velkým líbilo. Místní Tělocvičné jednotě Sokol tak patří dík za další hezkou akci.
- Měcholupská lávka: 5. srpna proběhl v areálu měcholupského koupaliště již druhý ročník netradiční hasičské soutěže Měcholupská
lávka. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev, z toho 2 družstva domácích. Počasí vyšlo opět na výbornou, voda v koupališti měla
správnou teplotu, což většina soutěžících i vyzkoušela. Hasiči soutěžili v požárním útoku a štafetě. 1. místo si odvezlo družstvo dobrovolných hasičů ze Stropčic. Během odpoledne byla pro děti připravena soutěž v kreslení. Pro dospělé na závěr proběhla soutěž
v pití piva a večer byl zakončen koncertem skupiny Akustik. Všem organizátorům patří za tuto akci velký dík.
- Okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti v Předslavi: V sobotu 21. 10. proběhne v Předslavi podzimní část okresního kola
celostátní hry Mladých hasičů „Plamen“, kterou letos organizuje SDH Předslav. Do Předslavi se tento den postupně sjede zhruba
na 500 Mladých hasičů z celého klatovského okresu a budou zde soutěžit v braném závodě a ve zdolávání štafety CTIF. Štafetový
závod bude probíhat na hřišti u sokolovny, od které bude také startován běh jednotlivých soutěžních hlídek v braném závodě.
Kvůli této veliké akci bude částečně omezena i doprava v obci. Konkrétně bude po celý den uzavřena část silnice z Předslavi
do Otína, a to úsek od křižovatky na Třebícinu („za statkem“) až po křižovatku u „Hájků“. Doprava mezi Předslaví a Otínem bude
odkloněna přes ves (po komunikaci pod hřbitovem). Prosíme proto řidiče, kteří budou tento den nuceni použít tuto vozovku, aby
dbali zvýšené opatrnosti a maximálně snížili rychlost, zejména v prostoru křižovatky u Hájků, kde se doprava nejvíce přiblíží trase
závodu, i na zmíněné objížďce. Uzavírka bude značena a obě čela uzavírky budou zajištěny službou z řad pořadatelů. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti i při jízdě po silnici v okolí školy, protože se zde v tento den bude pohybovat větší množství dětí a v celé
obci pak bude zvýšen provoz vozidel nad obvyklou míru.
Závod bude odstartován v 8:00 a postupně jej absolvují všechny soutěžící kolektivy. Celá akce se tak protáhne zhruba až do
17:00 hodiny. Přijďte se na průběh této soutěže podívat, a protože mezi soutěžícími kolektivy budou i Mladí hasiči z Předslavi,
přijďte je v jejich zápolení podpořit.

Pozvánky:

Srdečně jste zváni na

Poutní mši svatou
která bude sloužena

v kapli

sv. Václava
v Makově
v neděli 1. října 2017
od 14:00 hodin
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Základní organizace

Českého zahrádkářského svazu v Předslavi
Vás srdečně zve na výstavu
ovoce, zeleniny, květin a dekorací

ZAHRADY PŘEDSLAVSKA
která se koná ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2017
v sále hostince v Makově.
Slavnostní zahájení proběhne
30.9.2017 v 9.00 hod.
Výstava bude otevřena
v sobotu od 9.00 do 18.00 hod
a v neděli od 9.00 do 16.00 hod.

S D H P ře d s l a v
zve rodiče s dětmi na tradiční

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
který se uskuteční v podvečer 27. října
a bude opět zakončen ohňostrojem

sraz v 18:00 hodin
u hasičské zbrojnice

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
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