Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 51.

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

roč. 2019

Vážení spoluobčané,
léto je minulostí, začal nový školní rok a pracovní nasazení přechází z dovolenkového módu zase do plných obrátek.
Závěrečnou kontrolou (kolaudací) jsme dokončili stavbu silnic v Makově a v Němčicích. Dále jsme zkolaudovali
stavbu veřejného osvětlení v Předslavi a vodárnu v Petrovičkách včetně napojení nového vrtu. Všechny parametry vodárny splnily předpokládané ukazatele provozu a kvality úpravy vody, které byly ověřeny řadou kontrolních rozborů. V průběhu zkušebního provozu jsme řešili dvě závady na netěsnosti potrubí ve vodárně, obě odstranil dodavatel v rámci reklamace.
Po jednání s firmou provozující platební terminál na obecním úřadu a na základě razantního navýšení měsíční platby
za používání terminálu jsme se rozhodli tuto smlouvu vypovědět. Jednání o možnosti zavedení nového platebního termi nálu budou přesunuty na dobu dokončení nové budovy OÚ.
Přístavbu multifunkční budovy nového obecního úřadu nám zkomplikovalo nepřiznání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. O pomoc jsme požádali Plzeňský krajský úřad a pokusíme se snížit náklady na stavbu na minimum. Prvním
krokem bylo řádně provedené výběrové řízení na dodavatele stavby, vysoutěžená cena díla je výrazně nižší. Mnozí se mě
ptáte, proč stavba ještě nezačala. Bohužel všechny administrativní úkony a lhůty musíme dodržet, aby bylo výběrové ří zení nenapadnutelné. Stavba již byla zahájena a termín dokončení a předání stavby je 30.7.2020.
Závěrem mi dovolte, abych nám popřál slunečný podzim a klidný čas k přípravě na zimní měsíce.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
5. zasedání ZO Předslav konané dne 11.9.2019 v Předslavi:
Usnesení:
č. 74 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 4. zasedání ZO Předslav.
č. 75 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření Obce Předslav za 1.- 6. měsíc 2019.
č. 76 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat pozemek p.č. 590/1 o výměře 145 m² v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav.
č. 77 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu části pozemku p.č. 578/11 o výměře 2 m² a část pozemku p.č. 903 o výměře 74 m² v k.ú. Němčice u Klatov v majetku obce Předslav, za část pozemku p.č. 55 o výměře 76 m², v k.ú. Němčice u Klatov. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 78 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků p.č. 250/11 o výměře 2 899 m² a p.č.227/3 o výměře 295 m², v k.ú.
Makov u Předslavi v majetku obce Předslav, za pozemek p.č. 731/4 o výměře 2 682 m², v k.ú. Předslav v majetku
firmy RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň. Náklady spojené se směnou hradí
firma RENTAL DEALING s.r.o.
č. 79 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Plán inventarizace 2019.
č. 80 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. ŠIMÁČEK – STAVBY, spol. s.r.o., Točník 106,
339 01 Klatovy - nabídnutá cena bez DPH = 10 710 860,73 Kč, s DPH = 12 960 142,00 Kč; 2. STAFIKO stav
s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice - nabídnutá cena bez DPH = 10 912 885,75 Kč, s DPH = 13 204 592,00
Kč. 3. STAFIS-KT s.r.o.; Pačejov – nádraží 74, 341 01 Pačejov - nabídnutá cena bez DPH = 11 260 750,97 Kč,
s DPH = 13 625 509,00 Kč; 4. BIS, a.s., Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň - nabídnutá cena bez DPH = 11 497 353,41
Kč, s DPH = 13 911 797,00 Kč; 5. Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko - nabídnutá cena bez DPH
= 12 100 000,00 Kč, s DPH = 14 641 000,00 Kč; a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmu
ŠIMÁČEK – STAVBY, spol. s.r.o. IČO: 25220560 na zakázku „ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního
objektu“, za cenu 12 960 142,00 Kč včetně DPH.
č. 81 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Příkazní smlouvu s firmou having servis s.r.o. IČ 06703259 na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, podání žádosti o dotaci a manažérské řízení přípravy projektu do schválení
projektu poskytovatelem dotace, na akci „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“.
č. 82 – ZO projednalo a s c h v a l u j e převod peněz z běžného účtu v Komerční bance 2.000.000,- Kč na municipální
konto u ČSOB a následně na termínovaný vklad, hodnota vkladu 3 000 000,- Kč, doba vkladu 3 měsíce, úroková
sazba dle nabídky ČSOB 0,85 % p.a.
č. 83 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na projekt
„Měření rychlosti v Petrovičkách“ ve výši 72 000,- Kč.
č. 84 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání s firmou RENTAL DEALING s.r.o., a firmou BETONOVÉ
STAVBY GROUP s.r.o. o přípravě změny územního plánu obce na základě zaslaných žádostí.
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č. 85 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e na základě žádosti občanů starostu obce k zadání vypracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodu v obci Měcholupy.
č. 86 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 7,8/2019 a schvaluje rozpočtové změny č. 9/2019.

Informace obecního úřadu
Upozornění na blížící se termín povinného označení
psů mikročipem
Dnes už snad každý chovatel psa dobře ví, že očkování
proti vzteklině je pro jeho čtyřnohého přítele povinné. Tuto povinnost chovatelům ukládá zákon č. 302/2017 Sb. o
veterinární péči neboli veterinární zákon.
Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny
proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech a ve všeobecnou známost pronikla i ta skutečnost, že pro cestování
do zahraničí dnes nestačí záznam o platném očkování proti
vzteklině jen v očkovacím průkazu zvířete, ale že musí být
uveden i v jeho cestovním pase.
Ovšem naproti tomu už jen málo chovatelů má povědomí o tom, že byla schválena novela veterinárního zákona,
která stanovuje další povinnost. V této novele se praví, že
s účinností od 1. ledna roku 2020 bude na každého psa,
který není označen evidenčním mikročipem nahlíženo jako na psa bez očkování proti vzteklině. Výjimka pak platí
pouze pro takové psi, kteří jsou označeni jasně čitelným
tetováním, provedeným ale už před 3. 7. 2011. Znamená
to, že od začátku příštího roku (1. 1. 2020) nebude očkování
proti vzteklině u neočipovaných (nebo nenatetovaných před
3. 7. 2011) psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě, pokud jejich pes poraní nějakého
člověka.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují do zahraničí jej
museli už v minulosti kvůli vystavení pasu nechat očipovat
a pro ně se proto tedy nic nemění. Nicméně každý chovatel, který počínaje 1. lednem 2020 přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině, bude jej muset nej-

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
S novým školním rokem čekají děti i žáky nové věci.
Není to jen nové učivo, které budou učitelé předkládat školákům, ale jsou to i pravidla, která musí lidé ve vzájemné
komunikaci dodržovat a se kterými se budeme setkávat po
celý život. Důležité je, abychom se k sobě chovali s respektem a úctou.
Pro školní rok 2019/2020 je do naší jednotřídní MŠ zapsáno 25 dětí, školu s 1. až 5. postupným ročníkem navštěvuje 28 žáků. Personální obsazení školy zůstává již několik
let stejné, máme 100% aprobovanost.
V MŠ vyučují Bc. Jana Laurová, Bc. Jaroslava Pinkerová, v ZŠ Mgr. Alena Kroupová, Mgr. Petra Červená a Mgr.
Miroslava Fleisigová. Vedoucí školní jídelny je paní Dana
Krásnická, kuchařkou je paní Marcela Řezníčková a školnice je paní Ivana Zadražilová. Mění se nám vždy jen obsazení pracovní pozice asistent pedagoga na poloviční úvazek.
V letošním školním roce je jím paní Jitka Zájezdová, dříve
učitelka MŠ.

prve nechat očipovat. Číslo evidenčního mikročipu musí být
totiž zaznamenáno v dokladu o očkování psa, tedy v jeho
očkovacím průkazu nebo cestovním pase. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době jejich prvního očkování proti vzteklině.
Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrnka je umístěn v aplikační jehle, ta se vbodne psovi
pod kůži a čip z jehly je následně vytlačen do podkožního
prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst
pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa
lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky
databázi nalézt jeho majitele.
Obec Předslav upozorňuje své občany, majitele psů, na
tuto blížící se povinnost a sděluje jim, že může v případě zájmu zajistit provedení očipování psů zde v obci, přičemž
cena aplikace čipu na jednoho psa by přišla na 500,- Kč.
Zájemci o tuto službu se mohou závazně přihlašovat na
obecní úřad. Pokud se do poloviny listopadu 2019 přihlásí
dostatečné množství zájemců, zajistí obec Předslav veterinárního lékaře, který by pak na přelomu listopadu a prosince provedl očipování psů na obvyklých místech (podobně, jako tomu bývá při hromadném očkování psů). O tom,
zda bude tato akce uskutečněna (bude-li dostatek zájemců)
a o případném přesném termínu jejího konání budou občané informováni obecním rozhlasem a písemným oznámením
ve vývěsních skříňkách obce.

Do konce kalendářního roku čekají žáky zážitkové akce, jako je školní halloween, drakiáda, návštěva svíčkárny
Rodas v Liticích, adventní koncert a adventní dílna a také
vzdělávací přednáška s panem Liborem Markem na téma
Přemyslovci.
18.9. se žáci ZŠ vypravili na turistický pochod a na exkurzi do místní vodárny a do porodny telat v ZD Měcholupy. Žáci 4. a 5. ročníku již zahájili plavecký výcvik. V mateřské škole se konala výstava skřítků Podzimníčků.
O prázdninách jsme ve třídě mateřské školy vyměnili
podlahu. Nově byla podlaha vystěrkována a následně položeno nové linoleum a koberec. Náklad 55 000,-Kč. V měsíci září musel být na školní zahradě odstraněn dětský kolotoč, který bohužel již neodpovídá současným normám bezpečného provozu a byl vyměněn písek v pískovišti. Náklad
7 300,- Kč.
V průběhu školního roku bude probíhat v zadním traktu
školního objektu stavba nové budovy. Žádáme proto všechny
rodiče, aby pro přístup do budovy s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost svých dětí používali zásadně vchod
vrátky z prostranství od hřbitova. Předpokládáme, že vstup
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do mateřské školy bude po určitou dobu možný jen přes
šatny základní školy. Aktuálně podle potřeby bude přístup
vyznačen páskou. Žádáme Vás proto o trpělivost a pochopení.

Všem dětem a žákům, zaměstnancům školy a zákonným
zástupcům přeji, aby se jim letošní školní rok vydařil.
Alena Kroupová,
ředitelka školy

Spolky
Z činnosti zahrádkářů
S končícím létem činnost zahrádkářské organizace
neskončila, ba právě naopak. Bylo to vyvrcholení veškerého letošního snažení. Nejprve se 44 členů i nečlenů zúčastnilo 14. září zájezdu organizovaného spolu s CK Bus Tour
Foltýnová na prodejní výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. Původní program musel být pozměněn vzhledem k nekonečné zácpě před Litoměřicemi, a tak odpadla exkurze
do pivovaru v Krušovicích. Účastníci pak měli o to víc času na návštěvu prostor výstaviště. Měli možnost navštívit
stánky a expozice jednotlivých prodejců, čehož využili k nákupu květin, drobného ovoce, semen zeleniny apod. Přes
uvedené problémy byli nakonec spokojeni.
Největší akce zahrádkářské organizace byla připravena
na 28. a 29. září v hospůdce v Makově. Byla jí již 5. výstava ovoce, zeleniny, květin, dekorací a ručních prací pod názvem „Zahrady Předslavska“ s podtitulem „Zahrada tradičně i netradičně“. Již od konce jara začaly konzultace o
podobě výstavy, hledání přírodního materiálu a výroba dekorací, rozdělení úkolů. Všichni si byli vědomi skutečnosti, že příroda nám letos ukázala svoji nevlídnou tvář v podobě jarních dlouhotrvajících mrazů. Díky tomu se neurodily např. jablka, hrušky, jindy stěžejní část výstavy. To
nás ovšem neodradilo. Výstava byla slavnostně zahájena
v sobotu 28. září za účasti vedoucích představitelů územního sdružení ČZS v Klatovech a dalších hostů. Pro návštěvníky byla připravena zcela nově přehlídka pokojových
rostlin, léčivých rostlin a koření, velkého množství zeleniny. Naprosto jedinečné byly dekorace vytvořené našimi
šikovnými členkami. Staly se inspirací pro návštěvníky
výstavy. S pozitivním ohlasem se setkala soutěž „O nej-

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Také letos se zahájení podzimní část soutěže vydařilo...
V minulém ročníku fotbalové soutěže měcholupské áčko v okresním přeboru víceméně zazářilo a přestože se mu
jarní část soutěže nevydařila tak skvěle jako podzim, nutno
mu rozhodně pogratulovat k umístění na třetí příčce výsledného žebříčku. Po ukončení minulého ročníku postoupil do I. B třídy krajského přeboru SK Bolešiny, který byl
v okresním přeboru nahrazen sestoupivším Sokolem Měčín.
Na opačném konci tabulky pak z okresního přeboru do III.
třídy sestoupila mužstva SRK Žel. Ruda a TJ Sušice B, na
jejichž místa pak opačným směrem postoupila mužstva FK
Okula Nýrsko B a TJ Kašperské Hory.
Že měcholupské mužstvo nestrácí ambice ani v tom letošním ročníku, tomu více než nasvědčují výsledky doposud
odehraných zápasů podzimní části, které tak naše fotbalisty
staví do role favorita soutěže. Prozatím (do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje) bylo včetně dvou tradičních srpnových předehrávek odehráno celkem devět kol, z nichž pak

krásnější věneček“, do které se svými výrobky zapojily jak
členky organizace, tak řada nečlenek, za což jsme byli velice rádi.
Po skončení výstavy určená skupina spočítala odevzdané hlasovací lístky a podle nich stanovila pořadí: 1. místo
získal věneček se šípky Mirky Nechybové z Makova, 2.
místo pestrý květinový věneček Jany Fleisigové z Předslavi a 3. místo šípkový věneček Jaroslavy Kozové z Makova.
Uvedeným výherkyním blahopřejeme, při nejbližší možné
příležitosti jim budou předány drobné dárky. Na výstavě
s námi spolupracovaly svými expozicemi Myslivecké sdružení Domažličky, ZO včelařů Předslav, ZŠ a MŠ Předslav,
Domov mládeže s výukou Měcholupy, velkopěstitel zeleniny Josef Krůs z Domažliček a Ovocná školka Rozsypalovi z Domažliček. Výstavu navštívilo 421 návštěvníků,
kteří odcházeli nadšeni a velmi oceňovali i zápisem do
kroniky nápaditost, originalitu výstavy i obětavost členů
ZO při její přípravě. Chtěla bych i já touto cestou poděkovat všem našim členům a členkám, kteří přípravě věnovali desítky možná stovky hodin a zejména pak těm, kteří
výstavu 27. září instalovali. Děkuji i všem občanům, kteří
nejsou našimi členy, ale přesto nám nabídli svoji pomoc
zapůjčením různých dekoračních předmětů, a i svými výpěstky. Velice si této pomoci vážíme. O týden později
jsme část exponátů představili na okresní výstavě „Zahrada Pošumaví“ v Klatovech, kde se setkala rovněž s vynikajícím ohlasem. Výstavu „Zahrady Předslavska“ hodnotíme jako velmi úspěšnou akci – akci, která oslovila širokou
veřejnost. Chtěli jsme ukázat, že i výstava tohoto typu se
dá připravit jinak, zajímavě, netradičně a přesto poutavě,
což se nám podařilo.
Jarmila Rašková
měcholupští osm zápasů vyhráli a prohráli pouze jedinkrát
s Mochtínem a to ještě jen na penalty.
A jaké byly konkrétní výsledky oněch jednotlivých dosud odehraných zápasů, to se můžete dozvědět z následujících řádek:
12. kolo Budětice – Měcholupy; hráno v sobotu 10.08.;
výsledek 2 : 3 (1:0); branky: 43. a 63.(PK) Hozman Václav
– 54. Čížek Václav, 83.(PK) Jandečka Tomáš, 87. Bálek Dušan; rozhodčí: Bala Petr; ŽK: 1:2, ČK: 0:1 (62. Duchek
Jan); diváků: 80.
13. kolo Měcholupy – Dlouhá Ves; hráno v sobotu 17.08.;
výsledek 3 : 2 (0:1) PK 3:1; branky: 58. Novotný Ondřej,
80. Veselka Karel – 40. Vonášek Dominik, 55. Švec Pavel;
rozhodčí: Kačírek František; ŽK: 4:5, ČK: 1:1 (90. Veselka Karel – 79. Nováček František); diváků: 60.
1. kolo Měčín – Měcholupy; hráno v pátek 23.08.; výsledek 0 : 2 (0:1); branky: 21. Novák David, 51. Jandečka Tomáš; rozhodčí: Petrželka František; ŽK: 6:2; diváků: 200.
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Výsledková tabulka po 7. kole soutěže vypadala takto:

2. kolo Měcholupy – Nýrsko B; termín konání sobota 31.
08.; výsledek 3 : 0 (kontumačně); rozhodčí: Sedlmaier Miroslav.
3. kolo Janovice – Měcholupy; hráno v sobotu 07.09.; výsledek 1 : 3 (0:2); branky: 68. Šlegl Jan – 11. Bečka Stanislav, 31. Duchek Jan, 66. Kaňák Jan; rozhodčí: Formánek
Tomáš; ŽK: 2:3; diváků: 30.
4. kolo Mochtín B – Měcholupy; hráno v neděli 15.09.; výsledek 2 : 1 (0:0) PK 3:0; branky: 65. Žiak Jan – 61. Bečka
Stanislav; rozhodčí: Fanfule Adam; ŽK: 2:1; diváků: 70.
5. kolo Měcholupy – Chudenice; hráno v sobotu 21.09.;
výsledek 4 : 1 (1:1); branky: 11. a 65. Bečka Stanislav, 46.
Bálek Dušan, 77. Jandečka Tomáš – 19. Stryczek Martin;
rozhodčí: Mazán Jan; ŽK: 2:3; diváků: 80.
6. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 29.09.; výsledek 0 : 2 (0:2); branky: 23. Bečka Stanislav, 26. Bálek
Dušan; rozhodčí: Bína Roman; ŽK: 2:2; diváků: 75.
7. kolo Měcholupy – Strážov; hráno v sobotu 05.10.; výsledek 2 : 0 (0:0); branky: 52. Bečka Stanislav, 84. Jandečka
Tomáš; rozhodčí: Jakš Jan; ŽK: 2:2; diváků: 70.

Rk. Tým

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

Záp. V3 VP2 R1

Měcholupy
Měčín
Hradešice
Budětice
Janovice
Strážov
Nýrsko "B"
Dlouhá Ves
Kašperské Hory
Mochtín "B"
Nezamyslice
Luby "B"
Malý Bor
Chudenice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
4
5
5
5
5
5
3
4
1
2
2
0
1

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

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

P0

Skóre

Body

0
1
2
3
3
3
3
3
4
3
5
6
6
7

22:07
32:18
28:16
28:16
26:17
15:15
25:27
19:19
25:21
20:23
18:31
15:31
09:25
21:37

24
20
17
16
16
16
16
14
13
13
8
7
5
4

Zbývající zápasy podzimní části se odehrají v termínech:
08. kolo
09. kolo
10. kolo
11. kolo

Hradešice
Měcholupy
Kašper. Hory
Měcholupy

– Měcholupy neděle
– Luby B
sobota
– Měcholupy sobota
– Nezamyslice sobota

13.10. – 15:30
19.10. – 15:30
26.10. – 14:30
02.11. – 14:00

Historie
Čísla popisná v Makově – 14.
Čp 19 – „u Kudharů“.
22. července 1795 uzavřel Ondřej Kabík smlouvu s vrchnostenským úřadem v Měcholupech podle níž mu bylo odprodáno místo na postavení chaloupky o výměře 9 sáhů 2,
tj. 32,364 m2. Místo toto bylo na průhonu v Makově. Roku
1813 Ondřej Kabík zemřel a vdova Alžběta Kabíková se
znovu vdala r. 1814 za Benedikta Kučeru a r. 1817 bylo
čp. 19 zapsáno na oba manžele. 28. října 1825 Benedikt Kučera s manželkou Alžbětou prodali chalupu v ceně 500 zl.
(inflace) vídeňské měny Leopoldovi Krausovi a jeho nastávající manželce Kateřině rozené Hollové. 12. ledna 1827
prodali manželé Krausovi chalupu čp. 19 Bartoloměji Balounovi z Nedanic za 400 zl. vídeňské měny. V té době již
byla stavební parcela 93 sáhů2, tj. 334,5 m2.
Bartoloměj Baloun byl vdovec a z bývalého manželství
si přivedl dceru Kateřinu. B. Baloun odváděl činži z čp. 19
3 zl. a 35 kr. ročně viz Komisiální protokol z 5. prosince
1851. Dcera Kateřina se pak vdala za Emanuela Partingla
do čp. 3 v Makově. Roku 1882 se majitelkou čp. 19 stala
Josefa Partinglová z čp. 3 jejíž matka Kateřina z čp. 19
pocházela. Od roku 1909 do roku 1912 chalupu držela Anna Kodýtková. V roce 1912 se čp. 19 ujali Václav Vlasák
se svojí ženou Annou, rozenou Rašplovou z Domažliček a
svou chalupu čp. 22, kterou zdědili roku 1908, přenechali
bratrovi Václava Vlasáka Františkovi, který se roku 1926
oženil s Marií rozenou Maršálkovou z Hráze. Roku 1918
chalupu čp. 19 koupil Josef Němec z čp. 20. Když Josef
Němec získal chalupu čp. 19, zbořil chalupu čp. 20 a nechal si jen místo po ní. Roku 1947 převzal čp. 19 František
Němec s manželkou Růženou, rozenou Antonovou z Petrovic. V roce 1960 byla obytná část zadaptována. V uplynulém desetiletí bylo celé stavení zrekonstruováno a přistavěna veranda. V chalupě žije dcera Anežka, která byla provdána za Karla Berana z Petrovic, kteří od roku 1970 do
roku 1976 bydleli v čp. 2 v Makově. Anežka má bratra
Františka, který žije v Měčíně a syna Karla.

Čp 20 – „u Šafářů“.
22. července 1795 uzavřel Jan Němec krejčí v Makově
smlouvu s vrchnostenským úřadem v Měcholupech, podle
níž mu bylo odprodáno místo na postavení chaloupky o
výměře 9 sáhů2, tj. 32,364 m2. Místo toto bylo na průhonu.
Jan Němec pocházel z čp. 14, kam si jej přivedla jeho matka Dorota z prvního manželství. Jeho praděd Jan Němec
přišel do Makova před rokem 1710 z Měcholup z gruntu a
založil si zde usedlost čp. 14, viz článek ve Zpravodaji č.
47 z října roku 2018.
19. března 1823 byla projednána pozůstalost po zemřelém Janu Němcovi (zemřel r. 1822). Jan Němec zanechal
vdovu Annu a syny Valentina a Václava – oba nezletilé.
Chalupu čp. 20 zdědil starší syn Valentin v ceně 90 zl. Do
jeho dospělosti hospodařila jeho matka. 6. dubna 1839 Valentin Němec prodal chalupu svému bratrovi Václavovi za
76 zl. konvenční měny (ve stříbře).
Podle Stabilního katastru byla stavební parcela v roce
1837 52 sáhů2, tj. 187 m2. Václav Němec platil činži podle
Komisiálního protokolu z 5. prosince 1851 3 zl. a 35 kr.
ročně. Roku 1870 převzal chalupu čp. 20 syn Václav Němec s manželkou Kateřinou. V roce 1917 zdědil chalupu
Josef Němec s manželkou Annou. Když však Josef a Anna
Němcovi získali v roce 1918 chalupu čp. 19, zbořili chalupu čp. 20 a nechali si jen místo po ní.
Chalupa čp. 20 stála dříve mezi čp. 19 a čp. 28. Čp. 20
pak dostala novostavba, kterou si na přiděleném pozemku
postavil bývalý šafář na makovském panském dvoře, Emanuel Šilhavý s manželkou Annou, rozenou Bamrukovou
z Měčína. V roce 1935 převzal toto hospodářství jejich syn
Karel s manželkou Marií, rozenou Valešovou z Radkovic.
Tady bydlel i bratr Karla Vojtěch Šilhavý (trafikant), do
té doby, než si přestavěl panskou kolnu ve dvoře v Makově
na obytné stavení čp. 38. Kolnu získal Vojtěch Šilhavý
v parcelaci roku 1924. Po smrti Karla Šilhavého chalupu
čp. 20 získala dcera Milena dědictvím, která byla provdána
za Františka Hůrku z Plzně, kde bydleli.
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Pak byli majiteli děti. V roce 2005 získal čp. 20 v dražbě Jiří Vácha, jenž přišel do Makova z Mochtína.
Čp 21 – „ve Mlýně“.
V Makově býval panský mlýn v místech nynějšího čp.
29, který je připomínán již v roce 1379 v berním rejstříku
Plzeňského kraje. Tento mlýn byl zničen povodní v roce
1768, kdy velký příval vody protrhl hráze obou rybníků
nad mlýnem. Spodní rybník se jmenoval „Pod kravárnou“,
neboť kravín býval dříve v jihovýchodní části dvora, přibližně kde jsou nyní čp. 38 a 42. V první polovině 18. století vrchnost postavila nový kravín na severní straně dvora
a starý zbourala. Budova tohoto kravína dosud stojí a je jím
čp. 37. Horní rybník nesl název „Drázský“. V jeho okolí
bývala obecní draha.
Tato povodeň nadělala škody i v blízkém okolí, například: u „Velkého rybníka“ pod Třebýcinou byla také protržena hráz a vrchnost jej pak zrušila a zatravnila, jako v Makově. Na samotné hrázi pak vrchnost umožnila poddaným
stavbu chalup a tím vznikla nová osada „Hráz“. Tato povodeň se udála na svátek sv. Jana Křtitele tj. 24. června 1768.
Ovšem přesně po 120 letech tj. v roce 1888 došlo ještě k větší povodni v našem regionu. Hlavní epicentrum povodně
proběhlo dál na sever od naší obce, dál na plzeňskou stranu, kde došlo i ke ztrátám na lidských životech. Tato druhá
povodeň se udála 16. května na svátek sv. Jana Nepomuckého. Jak první povodeň, tak i druhou pojmenoval místní
lid přívlastkem „Janskou vodou“, neboť obě povodně se
udály shodně na svátek sv. Jana. Mnozí lidé si tuto shodu
obou povodní vykládali jako „Boží hněv“.
Nu a jak došlo ke vzniku čp. 21, bývalého mlýna? Když
Václav Suda (* 24. ledna 1753) začal v polovině 80-tých
let 18. století rozvážet mláto z měcholupského pivovaru po
panských dvorech měcholupského velkostatku (mláto vznikalo jako odpad při výrobě sladu v pivovaru. V panských
dvorech bylo mláto zkrmováno hovězím dobytkem), tak si
Václav brzy povšiml příhodného terénu ve směru na východ od panského dvora v Makově. Tehdy v jeho hlavě
uzrála myšlenka, že je to příhodné místo pro stavbu menšího mlýna. Jeho rozhodnutí podporovala i skutečnost, že
již existoval současný jez na potoku (kde začínal „Drazský“ rybník) a z něho přívod vody do rybníčku. Odtud byla
voda svedena do panského dvora. Voda sloužila hospodář-

Kultura
Z činnosti kulturní komise
Kulturní komise uspořádala v neděli 22.9.2019 v kapli
sv. Apoleny v Měcholupech koncert skladeb barokních autorů. Na nové zrekonstruované varhany zahrála paní Jana
Marcinková Smolová a na pozoun pan Jan Kaňka. Krásný
koncert měl slušnou návštěvnost. Škoda jen, že o tento

ským účelům. Rybníček býval dříve menší. V předjaří roku
1961 se prováděla meliorace luk od rybníčku směrem k lesu Haškovec. Hlavník této meliorace prochází pode dnem
rybníčku v ocelových rourách a je zaústěn v potoce. Při
této akci byl rybníček zvětšen asi o ⅓.
Rozhodnutí vybudovat nový mlýn u Václava Sudy dozrálo kolem roku 1790. Václav začal usilovat o souhlas
vrchnosti, což se mu po několika pokusech podařilo. Nový
mlýn vybudoval Václav mezi lety 1795–1800.
Otec Václava Sudy – Petr Suda, přišel do Měcholup z Petroviček a byl ženat s Kateřinou rozenou Kantovou z Petroviček. 20. prosince 1810 již Václav Suda převedl mlýn
čp. 21 na nezletilého syna Jana Sudu v ceně 2000 zl. (inflace), který se 20. ledna 1823 oženil s Annou Ulrichovou,
dcerou mlynáře v Předslavi a dal jí zapsat mlýn čp. 21. 10.
dubna 1837 byla projednána pozůstalost po mlynáři Janu
Sudovi, který zemřel 21. února 1836. Jan Suda zanechal
vdovu Annu a nezletilé děti. Mlýn zdědil nejstarší syn
Václav v ceně 800 zl. Do jeho dospělosti hospodařila matka Anna. V této době byla stavební parcela velká 126 sáhů2, tj. 453 m2. 20. prosince 1856 podle rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech z 10. října 1856 a znovuprojednání
pozůstalosti po Janu Sudovi, přebírá čp. 21 Václav Suda
s manželkou Annou, rozenou Marešovou z Nedaniček. Roku 1891 Jan Suda a manželka Kateřina, rozená Havlíčková, dcera panského šafáře z Makova, získali mlýn čp. 21.
Havlíček přišel do Makova ze Zbyslavi. Bratři Jana Sudy,
Josef a Václav, padli v první světové válce.
Obytné místnosti byly do této doby přímo ve mlýně.
Jan Suda postavil roku 1892 od základu nové obytné stavení na západ od mlýna.
V roce 1939 převzal mlýn syn Jindřich Suda (* 28. února 1910 – † 5. března 1974) s manželkou Marií, rozenou
Šťastnou z Vosího. Provoz mlýna byl zastaven v roce 1941
a po válce již obnoven nebyl. Mlýn měl jedno složení (1
kámen). Zařízení mlýna bylo zastaralé, málo výkonné, ale
mouka byla sice tmavší, ale jakostní a pečivo z ní velmi
chutné.
Po smrti Jindřicha Sudy převzal čp. 21 jeho syn Jan Suda (* 1941), který zde žije se svou manželkou Hanou.
pokračování
J. Š.

hudební zážitek nemá zájem více spoluobčanů z našich obcí. Připravujeme dušičkovou mši svatou v kostele v Předslavi a vánoční koncert v kapli v Měcholupech – viz následující pozvánky ve Zpravodaji.
Užijte si ve zdraví a v pohodě podzimní čas.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Makovská traktoriáda
Dne 10. srpna se na louce pod areálem letního kina
v Makově konala již tradiční Makovská traktoriáda. Za
spolupráce SDH Makov, SDH Měcholupy a dalších dobro-

volníků se letos podařilo uspořádat již 7. ročník. Přípravy
proběhly bez větších problémů a celý areál byl připraven
již den předem. Letošní počasí, ale traktoriádě nepřálo a
poprvé za celou sedmiletou historii pršelo. Počasí se kolem
10 hodiny naštěstí umoudřilo, a tak mohl odstartovat první
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závodník. Závodníky čekaly již známé nástrahy, jako mulda, brod plný bláta a vody, nebo couvání s károu. Letos byly nástrahy neplánovaně doplněny ještě o všudy přítomné
bláto. Pro diváky to byla opět zajímavá a vyhledávaná podívaná. Celkem dorazilo 22 závodníků. Závodilo se na dvě
kola a výsledný čas se sčítal, k celkovému času kola se přičítaly ještě penalizační časy za zlomení praporku, nebo přetržení pásky, které vymezovaly závodní trať. Závodilo se
v pěti kategoriích dle typu stroje a pravidla zůstala stejná
jako v minulém ročníku. Po dokončení obou kol proběhlo
vyhlášení výsledků a předání cen. Po oficiálním ukončení
byl celý areál uveden do původního stavu. Chceme tímto
poděkovat všem závodníkům a návštěvníkům, kteří i přes
nepřízeň počasí dorazili v tak velkém počtu a všem pořadatelům, kteří se na akci podíleli.

Noc sokoloven
27. září 2019 pořádala TJ Sokol Předslav jako již tradičně Noc sokoloven.
I tentokrát byl pro děti připraven na hřišti u sokolovny
bohatý program. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak jsme
museli připravené aktivity přesunout do sokolovny.
Větší děti absolvovaly různé soutěže v družstvech, menší
děti mohly využít připravenou skluzavku, zkusily si hod
míčkem do medvídka, bavily se kutálením velkých míčů,
krmením rodičů jogurtem i hodem míčkem. Dospělí zkusili
i hod vajíčkem.
Přestože se tentokrát nezúčastnilo tolik dětí jako loni,
strávili jsme všichni příjemné pozdní odpoledne a večer.
Děkujeme DDM v Klatovech za zapůjčení pomůcek a
všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.

Pozvánky:

SDH Předslav
zve rodiče s dětmi na tradiční

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
který se uskuteční v neděli 27. října 2019
a bude opět zakončen ohňostrojem.
Sraz v 17.00 hodin
u hasičské zbrojnice
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Vážení přátelé
srdečně jste zváni

do kostela sv. Jakuba Většího v Předslavi,
kde se 3.11.2019 od 15.00 hodin koná

„Dušičková mše svatá“

T J So kol Př ed sla v

zve na Taneční zábavu skupiny

TURBO Revival
která se uskuteční v sobotu 30. listopadu
od 21.00 hod v místní sokolovně.
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Obec Před slav
Vás srdečně zve 6.12.2019 v 17.30
do kostela sv. Jakuba v Předslavi,
kde se uskuteční

XII. Adventní koncert
zazpívají žáci ZUŠ J.Kličky Klatovy a ZŠ a MŠ Předslav
a i tentokrát bude možno prohlédnout si
předslavský slaměný betlém

Kulturní komise obce Předslav
zve všechny zájemce na

VÁNOČNÍ KONCERT
do měcholupské kaple sv.Apoleny,
kde se svým hudebním programem
vystoupí skupina

MUSICA IMPERFECTA
koncert se uskuteční v sobotu
14. 12. 2019 v 15.00 hodin
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