Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 44.

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

roč. 2017

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku, rekapitulujeme a hodnotíme, co se podařilo a co se podařilo méně, bohužel někdy i to co se nepodařilo.
V Měcholupech bylo pro akci Revitalizace zeleně Měcholupy, provedeno zaměření pozemku parku, jak se ukázalo, pozemek
SÚSPK je podstatně širší než stávající komunikace, přesto jsme se rozhodli, že na okraj našeho pozemku osadíme silniční obrubníky a
komunikaci odvodníme stávajícím vedením kanalizace. Se SÚSPK proběhlo jednání o možné spolupráci a úhradě nákladů s rozšířením a odvodněním komunikace, bohužel tato akce není v souladu s plánem oprav SÚSPK. V současné době jsou obrubníky osazeny,
kanalizační vpusti byly dozděny a osazeny v úrovni budoucí vozovky, která bude vyasfaltována při opravách komunikací příští rok.
V Němčicích, ve spolupráci s panem farářem, plzeňským biskupstvím, památkovou péčí a za vydatné pomoci pana místostarosty se
podařilo osadit nová žaluziová okna na věži kostela.
Byli jsme úspěšní s žádostí o DA (dopravní automobil) pro jednotku v Předslavi, pro makovské hasiče je vozidlo připravené jako
1.náhradník pod čarou, z třiceti tří žádostí v plzeňském kraji bylo vybráno třináct.
Ne úplně se nám daří zajistit provoz vodovodu v Předslavi a Měcholupech, ale mohu vás ujistit, že na tomto problému intenzivně
pracujeme.
Dobrou zprávou je, že ve stodole u školy v Předslavi máme uloženy kompostéry pro akci „Kompostéry pro Měčínsko“. Každý,
kdo si požádal o kompostér si ho bude moci vyzvednout podle zveřejněného harmonogramu, ještě před svátky.
Dovolte, abych Vám popřál krásné, klidné prožití Vánočních svátků, zdraví a štěstí v Novém roce a veselou mysl.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
18. zasedání ZO Předslav konané dne 7.12.2017 v Makově:
Usnesení:
č.265 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 17. zasedání ZO Předslav.
č.266 – ZO projednalo a schvaluje rozpočet obce Předslav na rok 2018 v závazných ukazatelích takto: daňové příjmy – 9 842 000,00
Kč; přijaté transfery – 430 100,00 Kč; nedaňové příjmy – 1 824 004,00 Kč; kapitálové příjmy – 100 000,00 Kč; příjmy
celkem – 12 196 104,00 Kč; běžné výdaje – 10 025 764,00 Kč; běžné výdaje - fondy – 250 000,00 Kč; kapitálové výdaje –
11 010 000,00 Kč; výdaje celkem – 21 285 764,00 Kč; a střednědobý výhled na roky 2018 – 2020.
č.267 – ZO projednalo a odkládá rozhodnutí od příštího ZO – prodej části pozemku p.č. 937/6 o výměře cca 200 m², v k.ú. Třebíšov ve
vlastnictví Obce Předslav, panu Petrovi Novákovi, bytem Třebíšov 25, 339 01 Předslav, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené
s prodejem.
č.268 – ZO projednalo a neschvaluje prodej pozemku p.č. 1106 o výměře cca 1 067 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č.269 – ZO projednalo a schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 677 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 1 827 m² v majetku pana
Václava Běšťáka, Němčice 51, za část pozemku p.č. 815 výměře cca 1 650 m² a za část pozemku p.č. 816 výměře cca 350 m²
v k.ú. Němčice u Klatov v majetku Obce Předslav.
č.270 – ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 578/11 o výměře cca 15 m², v k.ú. Němčice u Klatov.
č.271 – ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1383 o výměře cca 62 m², v k.ú. Předslav.
č.272 – ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout letní parket Na Lískách v Makově na sezonu 2018, Maximální počet akcí –
taneční zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č.273 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 669 s Měcholupskou zemědělskou a.s. IČO:
25221370.
č.274 – ZO projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení: 1. - K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy –
nabídková cena bez DPH 3 297 825,00 Kč; 2. - AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko – nabídková cena bez
DPH 3 427 410,00 Kč; 3. - VAK SERVIS s.r.o, Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 3 – nabídková cena bez DPH
3 482 511,30 Kč. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmu K&K Technology a.s. IČO: 64833186 na
zakázku „Rekonstrukce ÚV Petrovičky“. Za 3 297 825,- Kč.
č.275 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmou DK PROJEKT, Ing. Drahoslav Koura, IČO:
42838991 na administraci žádosti z dotačního titulu MMR za 12 000,- Kč bez DPH na rekonstrukci komunikace v obci
Němčice.
č.276 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k vypovězení smlouvy o dílo č.100431 s firmou Západočeské komunální služby a.s.
č.277 – ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad.
č.278 – ZO projednalo a schvaluje dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.: měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Předslav
ve výši 6 000,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu finančního výboru 700,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu kontrolního
výboru 700,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu kulturní komise 700,- Kč a měsíční odměnu pro člena zastupitelstva 500,- Kč.
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č.279 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k administraci investičních dotací pro jednotky SDH na nové dopravní automobily.
č.280 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k zajištění provedení průzkumného vrtu pro vodovod v Předslavi, včetně uzavření
smlouvy o dílo.
č.281 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy darovací s Biskupstvím plzeňským IČO: 45334439 na pozemky
st. p.č. 4/3, p.č. 1/3 a p.č. 5/5 v k.ú. Předslav a p.č. 97 v k.ú. Němčice u Klatov.
č.282 – ZO projednalo a schvaluje na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků Svazku obcí Měčínsko IČ: 68818173, Návratnou finanční výpomoc ve výši 508 266,- Kč na dofinancování akce Kompostéry pro Měčínsko. NFV bude vrácena v roce
2018 po vyúčtování dotace z OPŽP ČR.
č.283 – ZO projednalo a bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Měčínsko na rok 2018.
č.284 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k podání Žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v obci Makov a Měcholupy.
č.285 – ZO projednalo a schvaluje zvýšení nájmu v zrekonstruovaném obecním bytu o 1 517,- Kč z 1 971,- Kč. Na celkovou částku
3 488,- Kč. S účinností od 1.4. 2018.
č.286 – ZO projednalo a schvaluje aktualizovanou směrnici č. 16 o DPH.
č.287 – ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny č. 12/2017 a bere na vědomí RZ č. 10,11/2017 schválené starostou obce.

Informace obecního úřadu
Kompostéry
Pro akci „Kompostéry pro Měčínsko“, jsme kompostéry obdrželi podle smlouvy 31.října 2017. Podle podmínek dotace je musíme
vybavit štítkem s označením a každý občan na dobu trvání dotace podepíše s obcí Smlouvu o výpůjčce a darovací. Přípravy nám tak
zabraly ještě nějaký čas, přesto bychom Vám tyto kompostéry chtěli rozdat, ještě před koncem roku. Vydávat je budeme:
v Předslavi u školy v sobotu
16.12. 2017 od 9:00 hodin
v Petrovičkách u obecní budovy v pondělí
18.12. 2017 od 14:30 hodin
v Němčicích u školy
19.12. 2017 od 14:30 hodin

Dálniční známky
Od 1. prosince si v předslavské provozovně Pošty Partner můžete zakoupit roční dálniční kupóny na rok 2018 pro jízdu po dálnicích České republiky s motorovýmy vozidly do 3,5 tuny (vozidla nad 3,5 tuny hradí dálniční poplatek prostřednictvím elektronického
mýtného, motocykly mohou používat tuzemské dálnice bez poplatku). Tento dálniční kupón pak má platnost od 1. 12. 2017 do 31. 1.
2019.
Nejpozději od 1. ledna 2018 si pak na stejném místě můžete zakoupit i dálniční kupóny s kratší dobou platnosti. To jsou jednak
měsíční kupóny, jejichž platnost začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce,
který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne
konec platnosti na jeho poslední den. Dále pak bude možno zakoupit i desetidenní kupóny, jejichž platnost začíná dnem vyznačeným
na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.
Ceny jednotlivých kupónů jsou následující: Roční kupón – 1 500 Kč, Měsíční kupón – 440 Kč a Desetidenní kupón – 310 Kč.

Prezidentské volby
Hned v úvodu příštího roku nás čekají volby nové hlavy našeho státu. První kolo prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13.
ledna a případné druhé kolo pak proběhne za další dva týdny, 26. a 27. ledna. V obou případech se v pátek volí od 14 do 22 hodin,
v sobotu budou volební místnosti otevřené vždy od 8 do 14 hodin.
V regionu naší samosprávné obce je ustanoveno pět volebních okrsků s následujícími volebními místnostmi: V Předslavi v hasičské zbrojnici (čp. 119); v Měcholupech ve zdravotním středisku; v Makově v hostinci (čp. 7); v Petrovičkách v budově obce;
v Němčicích v bývalé škole (čp. 53).

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
S účinností od 1. ledna 2005 je na základě § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.
Školský zákon zřizována školská rada.
Školská rada je orgán školy umožňující
zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané
školy. Na naší škole je školská rada šestičlenná. Členem školské rady není ředitel
školy. V letošním školním roce končí tříleté funkční období členů školské rady, a

proto byly vyhlášeny volby na příští období.
Ředitelka školy děkuje všem členům
školské rady za dosavadní spolupráci.
Školská rada na období 2018 až 2020
bude pracovat v následujícím složení: za
zřizovatele byli jmenování Bc. Miloslav
Kreuzer a paní Mgr. Martina Zíková, za
zákonné zástupce žáků byly zvoleny paní
Marcela Čadilová a Ing. Jaroslava Kislingerová. Za pedagogické pracovníky byly
zvoleny Mgr. Petra Červená a Mgr. Miroslava Fleisigová.
Nově zvolenou školskou radu nyní čeká mimo jiné projednání inspečkní zprávy. Kontrolní činnost ČŠI byla vykonána
na škole ve dnech 17. až 19.října. Inspek-2-

ční zprávu zatím škola nemá k dispozici,
se závěry budou čtenáři seznámení v příštím čísle Zpravodaje. Již teď ale můžeme
říci, že ve všech sledovaných oblastech
škola uspěla.
Děkujeme všem, kteří nás podporují,
spolupracují a dávají nám zpětnou vazbu,
všem, kteří věnovali škole hmotný či finanční sponzorský dar. Snažíme se zlepšovat podmínky vzdělávání i výsledky žáků.
Za všechny zaměstnance školy přeji
vánoční svátky plné lásky, klidu a pohody
a do nového roku hodně zdraví, osobních
i profesních úspěchů.
Mgr. Alena Kroupová

Spolky
Zahrádkáři v druhé půli roku
O činnosti zahrádkářské organizace
v 1. pololetí jsme již ve zpravodaji informovali. Ani ve druhém pololetí letošního
roku naši členové nezaháleli, ba naopak.
V srpnu se 38 členů, jejich rodinných příslušníků a přátel vydalo na krásnou výstavu květin do Čimelic. A bylo se na co
dívat. Výstava je již vyhlášena krásou a
množstvím květin, přenádhernými dekoracemi, ale i možností nakoupit celou řadu
výpěstků květin, stromků, okrasných trav.
A členové toho také využili. Na zpáteční
cestě ještě navštívili zámek v Březnici. I
to byl velký zážitek a konstatovali jsme,
že přestože je od nás nedaleko, málokdo
jej viděl.
Celé období prázdnin bylo vyplněno
přípravou na naši největší akci a tou byl již
4. ročník výstavy „Zahrady Předslavska“.
Děvčata v tomto čase pátrala na loukách,
v lesích po materiálu, který by bylo možné
na výstavě využít. A pak sušila, barvila a
aranžovala dekorace. Po pečlivých přípravách byla výstava slavnostně zahájena
v Makově v sobotu 30. září za účasti zástupců územního sdružení ČZS Klatovy,
starosty obce, zástupce Mysliveckého

sdružení Domažličky a předsedů ZO ČZS
z Plánice a Švihova. Výstava, kterou jsme
nazvali „Cestami práce a bohatství“, byla
velmi hojně navštívena, o čemž svědčí 465
návštěvníků a všem se moc líbila. Bylo zde
vystaveno 39 exponátů ovoce, 95 exponátů
zeleniny, 57 exponátů léčivých bylin a koření, 29 květin v květináčích, 19 exponátů
brambor, 18 kaktusů, 174 dekorací ze sušených i čerstvých rostlin, strop zdobilo
126 svazků sušených květin. Samostatné
expozice zde měli: Myslivecké sdružení
Domažličky, ZO včelařů Předslav, ZŠ a
MŠ Předslav, Škola s výukou Měcholupy,
pěstitel zeleniny pan Josef Krůs, Jana Valečková z Klatov s háčkováním, Anna Bauerová z Bolešin s háčkovanými panenkami
a Jarmila Rašková s výrobky z pedigu.
Velmi se líbilo i představení starých řemesel (kovář, rolník, košíkář, švadlena, kuchař) na podiu, svatební koutek, který připravila děvčata z Němčic. Děti nadchlo
jezírko s pravými lekníny, vodními liliemi,
rákosím, žábami a kachničkou. Návštěvníky zajímali i nové věci jako čmelíny a
hmyzí domečky. Myslíme si, že si každý
našel něco, co ho zaujalo a co se mu líbilo.
Proto bych chtěl poděkovat touto cestou
všem členům a členkám ze základní

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Okresní přebor po podzimní části…
Je to už skoro pět týdnů, co se v tomto roce naposledy rozvlnily sítě fotbalových branek a soutěž po své první půlce odpočívá. Podívejme se tedy, jak si v oné půli vedlo mužstvo měcholupského áčka. Kdyby se teď rozhodovalo jenom podle skóre, byl by
na tom měcholupský tým o poznání lépe, než jak si ve skutečnosti
stojí, protože poměr vstřelených a inkasovaných branek je v jejich případě pátým nejlepším. Rozhodují však především body, a
těch by potřebovali přeci jen trochu víc. A tak doufejme, že ve
druhé půlce soutěže bude mít měcholupské mužstvo větší štěstí a
že se mu vedle dobrého skóre podaří nasbírat i ty potřebné body.
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:
6. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 01.10.; výsledek 2 : 0 (0:0); branky: 51. Sládek Dominik, 79. Hlaváč Milan;
rozhodčí: Šmrha Miroslav; ŽK: 1:2, ČK: 1:1 (87. Jára Karel –
87. Červený Ondřej); diváků: 80.
7. kolo Měcholupy – Chudenice; hráno v neděli 08.10.; výsledek 4 : 3 (3:1); branky: 4. Čížek Václav, 17.(PK) Havlíček Pavel,
37. Červený Ondřej, 55. Duchek Jan – 7. Soupír Jan, 47. Soupír
Jakub, 70. Osvald Jaromír; rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 5:4,
ČK: 1:0 (81. Majer Lukáš); diváků: 80.
8. kolo Svéradice B – Měcholupy; hráno v neděli 15.10.; výsledek 5 : 2 (3:2); branky: 15. a 61. Vachuška Aleš, 20. a 23. Brůha Václav, 53. Říha Štěpán – 6. a 43. Bálek Dušan; rozhodčí:
Jakš Jan; ŽK: 2:2, ČK: 1:1 (83. Nováček František – 88. Madera Radovan); diváků: 80.
9. kolo Měcholupy – Luby B; hráno v sobotu 21.10.; výsledek
2 : 2 (1:1) PK 2:4; branky: 38. Bečka Stanislav, 52. Duchek Jan –
20. Sysel Petr, 77. Šťastný Jakub; rozhodčí: Stach Vladislav;
ŽK: 3:2; diváků: 80.
10. kolo Železná Ruda – Měcholupy; hráno v sobotu 28.10.; výsledek 2 : 2 (1:0) PK 4:5; branky: 35. a 82. Holický Marek – 62.

organizace, kteří výstavu připravili a pomohli představit naši práci veřejnosti, konkrétně Janě Beníškové, Pavle Kroupové,
Jarmila Raškové, Františku Kozovi, Martině Hromadové, Jaroslavu Schejbalovi,
Stáně Ujčíkové, Anně Vlasákové, Martině
Zíkové, Evě Kantové, manželům Fialovým,
Lence Aubrechtové, Janě Šindelářové, Evě
Koudelkové, Petře Fialové, Jaroslavě Kolomazníkové, Marii Škantové, Aleně Kantové, Martině Englové, Janě Jelínkové,
Františku Kubíkovi, Miloslavu Kreuzerovi,
Daně Pechanové, Jindře Kavové. Naše poděkování patří i Měcholupským seňorům a
Klárce Englové, kteří obstarali kulturní vystoupení na zahájení výstavy. Poděkování
patří i chlapcům – hasičům z Makova, kteří
s námi měli během příprav velkou trpělivost. Děkujeme i všem občanům, kteří se
na naší práci přišli podívat.
Činnost naší organizace je velmi pestrá. Řadu velmi zajímavých akcí připravujeme i pro příští rok, ať už jsou to besedy, přednášky, zájezdy atd. Chtěl bych
touto cestou popřát všem občanům Předslavska klidné a spokojené vánoční svátky, pevné zdraví, sílu a elán v roce 2018.
Miloslav Rašek, předseda ZO ČZS

a 90. Havlíček Pavel; rozhodčí: Petržílka Jiří; ŽK: 1:1; diváků:
43.
11. kolo Měcholupy – Hartmanice; hráno v sobotu 04.11.; výsledek 8 : 1 (5:0); branky: 22., 40. a 41. (PK) Duchek Jan, 26.
Čížek Václav, 39. Havlíček Pavel, 50. Bečka Stanislav, 70. Rašek Josef, 80. Javorský Tomáš – 85. Sládek Petr; rozhodčí: Sedlmaier Miroslav; ŽK: 2:2; diváků: 50.
V polovině soutěže vypadá výsledková tabulka následovně:

-3-

Rk.

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

Tým

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

Záp. V3 VP2 R1

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
7
7
7
7
7
5
6
5
4
5
4
2
2

2
3
1
1
0
0
1
1
2
1
0
0
1
0

0
1
3
1
0
0
3
0
0
2
0
2
1
0

P0

Skóre

Body

1
2
2
4
6
6
4
6
6
6
8
7
9
11

43:13
36:19
33:18
30:27
39:30
33:30
21:24
23:27
34:40
32:26
28:29
30:47
16:43
17:42

34
28
26
24
21
21
20
20
19
16
15
14
9
6

Zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
sobota 24.03. – 15:00
14. kolo Měcholupy – Bolešiny
neděle 01.04. – 16:00
15. kolo Strážov – Měcholupy
sobota 07.04. – 16:30
16. kolo Měcholupy – Janovice
sobota 14.04. – 16:30
17. kolo Měcholupy – Budětice
sobota 21.04. – 17:00
18. kolo Dlouhá Ves – Měcholupy
sobota 28.04. – 17:00
19. kolo Měcholupy – Malý Bor
sobota 05.05. – 17:00
20. kolo Chudenice – Měcholupy
sobota 12.05. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Svéradice B
neděle 20.05. – 16:00
22. kolo Luby B – Měcholupy
23. kolo Měcholupy – Železná Ruda sobota 26.05. – 17:00
sobota 02.06. – 14:00
24. kolo Hartmanice – Měcholupy
sobota 09.06. – 17:00
25. kolo Měcholupy – Měčín
neděle 17.06. – 17:00
26. kolo Sušice B – Měcholupy

Historie
Čísla popisná v Makově – 7.
Čp. 10 a čp. 26 – lidové označení u
čp. 10 dříve u Zajíčků, pak u Boříků, u čp.
26 původně u Zajíčků pak u Bohumila a
nakonec u Pezlů.
První chalupa na parcele (čp. 10) byla
postavena před rokem 1700 a jejím prvním majitelem byl Mates Zajíček, původem z Bíluk. 4. září 1707 se ovdovělý
Mates Zajíček znovu oženil s Evou, dcerou Jakuba Skály z Petroviček.
V roce 1713 měl Mates Zajíček 4 strychy a 2 věrtele polí, luka na 1 ¼ vozu sena
a zahrádku ½ věrtele. M. Zajíček byl chalupník a švec, ve vsi opravoval boty a p.
Měl povoleno chovat 2 voly a 1 krávu. Po
roce 1716 M. Zajíček zemřel, ještě v tomto roce je uváděn jako majitel chalupy. Po
jeho smrti převzala chalupu dcera Ludmila z 1. manželství. Ludmila byla provdána
za Antonína Krátkého. A. Krátký ale záhy
zemřel a proto 24. května 1723 byla chalupa zapsána Ludmile Krátké rozené Zajíčkové v odhadní ceně 18 kop grošů míšeňských = 9 kop grošů českých neboli
pražských. V roce 1723 patřilo k chalupě:
6 strychů a 1 věrtel polí, luka na 2 vozy
sena a zahrádka 2 mírky. Mimo roboty
patřilo k této chalupě: zasít, sklidit a sepříst len a nebo konopí ze 2 strychů 2 polí
ročně, bez srážky na robotě.
Za 1 strych3 (93 l) sklizených semen se
platilo 6 krejcarů. Podle prastarého zvyku
býval v každé chalupě hospodáře tkalcovský stav. Celý sedlák musel vypěstovat,
sklidit a sepříst len a nebo konopí ze 4
strychů2, ¾ sedlák ze 3 strychů2 a chalupník ze 2 strychů2.
Ludmila platila odhadní cenu chalupy
18 kop grošů míšeňských do roku 1732.
18. listopadu 1734 je záznam o placení
Jakubem Vrabcem (původem z Měcholup), za něhož byla Ludmila znovu provdána. A téhož dne je záznam o zaplacení
35 krejcarů Věnceslavem Krátkým, manželem dcery Ludmily – Marie Anny.
Věnceslav Krátký pocházel z panského
mlýna v Makově (nyní čp. 29). Na mlýně
v tu dobu vykonával mlynáře Tomáš Krátký, starší bratr V. Krátkého. 30. března
1760 vdova Marie Anna se sirotkem Martinem a starším synem Ondřejem, jenž byl
ve válce prusko-rakouské (v období let
1756 – 1763 proběhla válka sedmiletá.
Šlo o mocenský konflikt mezi koalicí Pruska a Velké Británie a koalicí Rakouska,
Francie, Španělska, Ruska a Švédska)
předstoupila před vrchnost s prosbou, že
chce na chalupě sama hospodařit. Vzhledem k válečným událostem, bylo doporučeno vrchností chalupu prodat Františkovi
Fourkovi za 18 kop grošů míšeňských Æ
19 zlatých.
2. května 1763 se Ondřej Krátký vrátil
z vojny a dědičnou chalupu po svém otci

s povinnostmi a činží přijal od Františka
Fourka zpět a oženil se. F. Fourek si pak
koupil podružskou chalupu, nynější čp. 2
a přestavěl ji, byl zedník. V roce 1775 při
sčítání byl chalupník Ondřej Krátký stár
38 let a jeho manželka Dorota 43 let.
V tomto roce po zemřelé Ludmile Krátké,
rozené Zajíčkové zůstaly děti: nalezenec
Adam 25 let uprchlý neznámo kam, Havel
61 a Tomáš 67 let, oba údajně ve válce?
Po zemřelém Věnceslavu Krátkém byla
vdova Marie Anna 68 let a syn Martin 30
let neznámo kde. V roce 1777 robotoval
Ondřej Krátký 1,5 dne v týdnu po celý rok
a platil 4 zlaté 6 krejcarů a 4,5 denáru. 28.
března 1783 byla potvrzena smlouva Ondřeji Krátkému a jeho manželce Dorotě,
že chalupa čp. 10, která byla odhadnuta na
18 kop grošů míšeňských je zaplacena a
že jeho otec jakožto nejstaršímu synovi
chalupu odkázal, měl se podělit se svým
bratrem Martinem. V roce 1785 patřily
k chalupě 3 zahrádky: zahrádka za Flekarem (čp. 8) nyní čp 26, 14 × 10,5 sáhu, za
stodolou 5 × 3,5 sáhu a pod okny 10,5 × 7
sáhu.
8. dubna 1794 byl sepsán protokol o
závěti Ondřeje Krátkého, který odkázal
chalupu svému vnukovi Janu Partynglovi,
synu jeho dcery Alžběty a převod byl
povolen 12. září 1794. Dcera Ondřeje
Krátkého Alžběta, byla provdána za Jana
Partyngla, syna hostinského v Předslavi.
Původní hospoda stávala na místě současného hostince a prodejny, naproti škole.
29. října 1835 odstupuje Jan Partyngl chalupu čp. 10 svému synovi Václavu Partynglovi, v ceně 120 zlatých ve stříbře (konvenční měny). Václav musel vyplatit 7
sourozenců. V roce 1836 byla uzavřena
smlouva na prodej stavební parcely (zahrádka za Flekarem) mezi Václavem Partynglem a Měcholupským ústavem chudých na zřízení tzv. „chudobince“ na zahradě od čp. 10 za Flekarem 14 × 10,5
sáhu Æ 530 m2. Cena této parcely byla
stanovena na 40 zl. Po roce 1837 Měcholupský ústav chudých od kupní smlouvy této stavební parcely odstoupil a Václav Partyngl pak postavil na tomto místě
domek.
Václav Partyngl si se svou ženou ponechali výminek v čp. 10 a obě chalupy,
včetně pozemků v ceně 1400 zl. rýnského
čísla předali 20. prosince 1867 svému synovi Františku Partynglovi a jeho manželce Barboře, rozené Motlíkové z Domažliček. František Partyngl formanil, jezdil
s koňmi až do Prahy.
(Strýc Barbory, Matěj Motlík si vzal
Evu Němcovou, dceru Ignáce Němce
z Makova čp. 14 a 14. ledna 1823 Matěj
Motlík a Eva rozená Němcová chalupu
čp. 14 v Makově zdědili).
Po smrti Františka Partyngla, která u
něho nastala velmi časně, zdědili v roce
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1888 ½ čp. 10 a ¾ čp. 26 nezletilé děti
(Johana, Anna, Marie, Božena, Pavlína,
Františka, Barbora a Bohumil).
Majetek byl zapsán dětem jako zástavní právo v Domažlické spořitelně v sumě
800 zl. až do doby jejich zaopatření. Druhá polovina čp. 10 a ¼ čp. 26 připadla
v roce 1888 vdově Barboře, která se 10.
dubna 1889 provdala za Josefa Matějku,
vdovce z Třebýciny. Za Josefa Matějky
byla v čp. 26 hospoda. V roce 1911 se Josefa, dcera manželů Matějkových provdala za Josefa Boříka z Petrovic a získala
čp. 10 jako dědictví. (Roku 1874 Josef
Brůha a jeho manželka Barbora, rozená
Boříková z Petrovic, zdědili usedlost čp.
16 v Makově – Josef Bořík byl synovcem
Barbory Brůhové rozené Boříkové).
Josef Bořík chalupu čp. 10 v roce
1928 přestavěl a zemřel v roce 1957. Josefa Boříková rozená Matějková zemřela
roku 1980.
V roce 1928 zdědil čp. 26 Bohumil
Partyngl, syn Františka Partyngla s 1 ha
polí. Bohumil byl vyučen řezníkem, a
v roce 1943 zemřel jako starý mládenec.
Čp. 26 pak připadlo Josefě Boříkové rozené Matějkové, která jej v roce 1952
předala své dceři Zdeňce (* 1.5.1923 –
† 2.8.1977), která byla provdána za Jaroslava Pezla z Petrovic. Syn Josefa Matějky (Josef) z 1. manželství odjel před 1.
světovou válkou do Ameriky, kde získal
značné jmění a vrátil se v roce 1929 do
Klatov, kde asi 5 let žil, pak se znovu
vrátil do Ameriky a více po něm nebylo
zpráv. Chalupu čp. 10 předal Josef Bořík
roku 1943 svému synovi Josefu Boříkovi
a jeho manželce Marii, rozené Velíškové
z čp. 2 v Makově. Josef Bořík provedl rekonstrukci obytné části s nástavbou patra
v letech 1965 – 1970. Nyní v čp. 10 bydlí
jen nejmladší ze tří sourozenců Zdeněk
Bořík se svou ženou Dášou, rozenou Maškovou z Vojovic (u Nepomuka).
Když Jaroslav Pezl v září roku 1989
zemřel v Praze, kde v závěru svého života
žil u své starší dcery Jiřiny, připadla obytná část čp. 26 Jaroslavě (* 29.4.1951) a
ostatní Jiřině (* 23.1.1948). Když Jaroslava Tůmová, rozená Pezlová v roce 2008
zemřela v nedožitých 57 letech svého věku, připadla část čp. 26 po matce synu
Janovi, který provádí přestavbu.
J. Š.

MĚCHOLUPY
a kolektivizace (3)
Pokud se jedná o mechanizační prostředky, byly použity jednak stroje družstevníků, které zatím nebyly převzaté a
pomoc STS (Strojně traktorové stanice)
v Makově. Vlastních strojů JZD není
mnoho: jeden traktor Zetor 25, třídička

výnosů a splní, ba i překročí povinnosti
vůči státu. 2. Provedou práce na výstavbě
ve stanovených lhůtách: Kravín a mléčnici
do senoseče, opravy komunikací do konce
roku. 3. K připomínce předsedy MNV Mojmíra Partingla bude spolupráce představenstva s MNV zlepšena, stanoven domácí řád, zkvalitněno stádo skotu, zlepšena organizace práce včetně jejího odměňování.

1958 – Traktor Zetor 25 A

brambor, cirkulárka, dva potahové vozy a
jeden za traktor a 10 přístrojů na dojení
krav. Osivo a sadba byly vloženy podle
výměry. Meze byly rozorány částečně na
podzim 1957, zbytek pak na jaře. Byly
provedeny nejnutnější adaptace stájí v bývalém velkostatku, kde jsou 4 silážní komory, sklad, vepřín s teletníkem, kravín,
stodola a stáj pro 6 koní. Mimo to jsou po
větších objektech uskladněny zásoby slámy, sena a ovsa. Další páry koní jsou v č.
18 (Jan Vlasák) a v č. 45 (Karel Mastný)
Poněvadž vepřín není schopný pro prasnice jsou zatím umístěné u družstevníků.
Záhumenky jsou obdělávány společně. Na
podzim 1957 byla postavena drůbežárna.
Pracovní jednotka v roce 1958 byla 20,90
Kč, z toho 5,90 Kč jsou naturálie.
Výroční členská schůze JZD byla 20.
února 1959 za účasti 25 účastníků a 31
hostů. Zprávu o činnosti přednesl předseda Václav Motlík, dále promluvili zástupci pěstitelského podniku v Lužanech, veterinář MVDr. Šmíd z Plánice a zástupce
patrona JZD, tedy ústředí Státního rybářství Stanislav Mach. Ten oznámil závazky patrona na rok 1959 ve čtyřech bodech. Účastníci schůze byli dobře pohoštěni (přesnídávka, oběd, svačina, večeře).
Odpoledne byly vypláceny doplatky záloh
na pracovní jednotky. Na závěr promluvil
zástupce ONV Fridrich, který povzbuzoval družstevníky k další práci. V usnesení
se družstevníci zavazují: 1. Že provedou
veškeré polní práce podle zásad semenářského hospodářství, čímž docílí větších

Práce při trochu příznivém počasí bylo
dost celou zimu. Byly prováděny meliorace na lukách pod Újezdcem a za humny
od kříže k Rybníčkám a navážení kompostů. Také byla dokončena přístavba kravína
se zařízením na dopravu píce a vyvážení
hnoje. Orby pod brambory a okopaniny se
prováděly dvěma traktory i příprava půdy
k setí jařin. Setí a sázení brambor provedeno koňským potahem. Sklizeň sena nebyla jako minulý rok odměňována za váhu
usušeného sena ve skladu, ale podle norem za práci, poněvadž sečení, obracení a
shrabování obstarávali traktoristé. Postupným nahrazováním lidské práce stroji se
utužovala pracovní kázeň a zpevňovaly se
normy na ruční práce. Ten, kdo se včas
nedostavil na nádvoří dvora k rozdělování
práce (říkalo se k raportu) musel vzít co
zbylo nebo práci nedostal a tedy ani výdělek. Nebylo to srovnatelné se soukromým hospodařením. Za celý rok každodenní práce nedostali manželé ani tolik co
za selata od dvou prasnic.
V červnu 1959 na večerní členské schůzi za účasti třech členů a pěti členek bylo
odhlasováno zabrání lesů do JZD, které
byly doposud v soukromém vlastnictví.
Již v roce 1959 byl opět prováděn nátlak,
aby se JZD spojovala do větších celků
neboť v některých se hospodaří k zániku a
spojením s úspěšnými by se mohla udržet.
V listopadu složil funkci předsedy Václav
Motlík údajně ze zdravotních důvodů. Do
členské schůze zastával funkci místopřed-5-

seda Valentin Zíka. Na pracovní jednotku
bylo opět vypláceno 20,- Kč, 1,25 kg
obilí, 1,- kg brambor, 1,- kg sena mimo 50
arů záhumenky.
Tlak na spojování JZD sílil a ONV a
nadřízené orgány naléhaly, aby společné
družstvo bylo především ve větších obcích, kde by měl být i MNV pro přidružené obce. JZD Měcholupy bylo ale celkem nejúspěšnějším mezi okolními družstvy. Proto zástupci obce Mojmír Partingl,
František Škanta, Josef Cimický, Bedřich
Krátký, Emil Klička a Václav Vondřička
jednali s okolními JZD zda by byl možný
souhlas se sloučením. K uskutečnění toho
došlo v únoru 1960, kdy se sloučila JZD
Měcholupy, Petrovičky, Předslav a Makov do jednoho celku.
Dne 10. února 1960 byla první schůze
sloučeného JZD a zvoleni jako obvykle
jednohlasně: Předseda Emanuel Hnojský a
agronom Jaroslav Černý oba z Petroviček,
zootechnik Josef Kroupa z Předslavi, účetní Emanuel Netrval – Předslav, Josef Kodýdek – Makov a Václav Rozsypal – Petrovičky, skladník Bohumil Jaroš z Předslavi. Z každé obce ještě dva členové
představenstva. Na schůzi přítomná učitelka soudružka Anna Šlajsová z Předslavi
navrhla, aby sjednocené družstvo mělo
název „JZD Vítězný únor se sídlem v Měcholupech“.
V dubnu 1960 byl zvolen společný
MNV se sídlem v Předslavi a předsedou
soudruh Václav Fořt z Předslavi. V zastupitelstvu z každé obce byli dva členové.
Za Měcholupy Mojmír Partingl a Emanuel
Bouzek, v revizní komisi František Škanta.
Tento nový Národní výbor měl značnou pravomoc: rozsuzoval pře občanů,
trestal pokutami pracovní nekázeň, vyvlastňoval soukromý majetek (hostince
v Předslavi i Měcholupech, obchody, mlýn
v Předslavi). Tento mlýn převzalo jako
skladiště JZD se sídlem v Měcholupech.
Děti ze základních škol určoval MNV do
učení, studia nebo zaměstnání, proti čemuž nebylo odvolání.
I ti, kteří již v zaměstnání byli mimo
bydliště MNV vymáhal, aby se vrátili
pracovat do JZD. Funkcionáři MNV proti
dřívějšku svoje pravomoci znásobili takže
se mezi občany začali nazývat „Naši
monarchové“.
Rokem 1960 tedy v podstatě zaniklo
samostatné JZD v Měcholupech jeho začleněním do většího celku. Ten se ale
v roce 1973 dále sloučil s družstvy Němčice, Bolešiny a Myslovice do ještě většího celku s názvem „JZD Československo – sovětského přátelství se sídlem
v Měcholupech“.
J.M.

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 měcholupské 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
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 různé předvánoční akce.
Z těch pak již proběhlo například Vánoční
tvoření s němčickými děvčaty, které se konalo 17. listopadu v hostinci v Makově a
minulý i nadcházející víkend se nesou ve
znamení koncertů. Přesné termíny těchto
akcí jsou mimo jiné i na internetových
stránkách obce.
Těším se na setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Pěvecký a hudební
soubor LADA
Vám přeje radostné Vánoce a Nový
rok prožitý ve zdraví.
Při našich vystoupeních zpíváme lidové písničky, přinášíme radost hlavně seniorům a těm, kteří nezapomínají na svoje
dětství. Proto zveme všechny do našeho
souboru, aby svým zpěvem přinášely radost druhým i sobě.
Pro další informace můžete kontaktovat členy souboru: v Makově – J. Švejdu,
v Měcholupech – F. Trávníčka, v Předslavi – M. Tomáška, v Němčicích – V.
Fremunda, v Petrovicích a na Měčínsku –
J. Petra a M. Kantu, nebo na tel. Čísle:
603 450 254.
Těšíme se na Vás

Různé
Informace z dění v obci a oznámení:
- Okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti v Předslavi: Před pěti lety, 6. října 2012 se předslavští dobrovolní hasiči
poprvé postarali o pořádání podzimní části okresního kola hry mladých hasičů – „Plamen“ a protože se jim tato organizace tenkrát
celkem zdařila, rozhodli se to po pěti letech zopakovat. Podzimní část byla v obou případech zvolena proto, že se skládá ze Závodu
požárnické všestrannosti a Štafety CTIF, kterým vyhovují místní podmínky. S velkým předstihem zažádalo předslavské SDH na okresním sdružení hasičů o přidělení této organizace. Po té, co bylo kladné vyřízení žádosti potvrzeno, začaly postupné přípravy. Za přispění finanční dotace od obce Předslav mohlo dojít k nákupu potřebného vybavení, které však z větší části nebylo jen jednorázové, ale
bude je možno využívat i na jiné akce, které bude SDH pořádat. V každém případě se nakonec opět podařilo vše připravit tak, že se
v sobotu 21. října mohlo do Předslavi postupně dostavit kolem 500 mladých hasičů z mnoha SDH celého okresu se svými vedoucími a
dalším doprovodem. Jak soutěžní týmy, tak i rozhodčí a vedoucí mládeže okresního sdružení hasičů byli jak s připravenou tratí, tak i
se zázemím a vůbec s celou organizací spokojeni a nešetřili chválou. Je tak možno konstatovat, že se nejen místní SDH, ale vlastně
celá obec Předslav opět jednou úspěšně prezentovala a před jinými v okrese čestně obstála. Poděkování patří obci Předslav za finanční
podporu, TJ Sokolu Předslav za poskytnuté zázemí a všem organizátorům akce za jejich obětavou práci.
- Termíny konání výročních valných hromad dobrovolných hasičů v obvodu obce: Okrskový výbor hasičského okrsku Předslav oznamuje, že výroční valné hromady jednotlivých SDH v obvodu naší obce jsou naplánovány na následující termíny: 6. 1. 2018 od
19:00 – SDH Makov; 13. 1. 2018 od 17:00 – SDH Němčice; 20. 1. 2018 od 16:00 – SDH Předslav; 27. 1. 2018 od 19:00 – SDH
Měcholupy. Výroční jednání okrskového výboru pak proběhne v Němčicích 17. 2. 2018 od 18:00.

Pozvánky:
Základní umělecká škola
Josefa Kličky Klatovy

Vážení přátelé

uvádí 16. prosince

srdečně jste zváni do kostela
sv. Jakuba Většího
v Předslavi,
kde proběhne v úterý

Vánoční koncert
hudební skupiny
Musica Imperfecta

26.12.2017 od 11:00 hod.

v kapli sv. Apoleny v Měcholupech.
Vlastní koncert v kapli bude zahájen
v 15:00, ale už od 14:30 Vám
k drobnému pohoštění před kaplí
zahrají Měcholupští seňoři.

Vánoční
mše svatá.
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TJ Sokol Předslav
pořádá dne 6. ledna 2018
od 14:00 hod.
v sále místní sokolovny

Tradiční

Zimní turnaj

ve stolním tenise
Přijďte si zahrát nebo se jen podívat
a povzbudit soutěžící hráče.

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
si Vás dovoluje pozvat

dne 13.1.2018 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
K tanci a poslechu hraje hudba

ZENIT
Přijďte se příjemně pobavit a roztančit nastávající nový rok
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10. února 2018
projde obcí Předslav od 14:00

„Průvod masopustních maškar“
Večer pak bude v sále místní sokolovny pokračovat
tradičním maškarním plesem, hraje hudba ORION.
Přijďte se podívat a užít si masopustního veselí.
Srdečně Vás zvou pořadatelé
SDH a TJ Sokol Předslav

SDH a TJ Sokol Předslav
pořádají 11. února 2018 od 14:00
v sále místní sokolovny

„Dětský maškarní karneval“
hraje ORION, hojnost masek vítána.

Pohodu kol sebe a uvnitř klid,
co vůbec v tento čas více si přát?
Snad jen ať déle se takto dá žít,
a v lepším případě už napořád.
Ať tedy nejen ve vánoční době
radost a poklid nás doprovází,
a když už nepokoj najdeme v sobě,
pak ať nás nikterak nerozhází.

Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě
vám všem přeje redakční rada,
obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
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