Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 3.

pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovič ky, Předslav a Třebíšov

roč. 2007

Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych Vás v úvodu 3. čísla zpravodaje krátce informoval o činnosti OÚ v Předslavi.
V letních měsících bylo provedeno sečení a údržba veřejných prostranství, sečení a úklid hřbitovů, oprava některých místních
komunikací, oprava veřejného osvětlení, údržba a oprava vodovodů a kanalizací a tak podobně. Byla obdržena dotace z MMR
(Ministerstva pro místní rozvoj) na výstavbu dětského hřiště v Předslavi ve výši 70 000 Kč a jeho výstavba je postupně za významné
pomoci členů SDH Předslav uskutečňována. ZO (zastupitelstvo obce) připravuje a pracuje na projektech, které stanovilo ZO
Předslav v Plánu rozvoje obce. Případné připomínky a námitky ze strany občanů k práci ZO je možno zasílat i na internetovou
adresu obecpredslav@seznam.cz Základní informace o obci lze nalézt i na internetové adrese www.predslav.cz
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
4. zasedání ZO Předslav konané dne 14.6.2007 v Němčicích:
Usnesení:
č. 36 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 3. zasedání ZO Předslav.
č. 37 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2006 a to bez výhrad.
č. 38 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledek jednání s ZČP Net s.r.o. o prodeji plynárenského zařízení I. etapy plynofikace a
doporučuje stanovit podíl na částku dle skutečného majetku v katastrálním území Obce Předslav.
č. 39 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemků pp.č. 33/2 a 1/2 v k.ú. Němčice (fara Němčice) včetně budov na těchto
pozemcích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 386 180 Kč + náklady spojené s prodejem + daň z převodu nemovitosti.
Doporučuje společný postup s Biskupstvím plzeňským v záměru prodat vše jednomu zájemci.
č. 40 – ZO projednalo a vyhodnotilo nabídky dodavatelů na akci „Dešťová kanalizace Němčice – I. etapa“ a rozhodlo uzavřít smlouvu
na zhotovení díla s firmou Koramex a.s., Sušice
č. 41 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem části parcely č. 790/20 v k.ú. Předslav o výměře 40 m2 manželům Velíškovým,
Předslav 43 za částku 100 Kč/rok.
č. 42 – ZO projednalo a s c h v a l u j e cenu svozu TDO pro sezónní chalupářské poukázky ve výši: CHAL 1 x 4 týdny 150 Kč;
CHAL 1 x 2 týdny 250 Kč
č. 43 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í doplnění pojištění budov obce o kaple v majetku obce.
č. 44 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Předslav na prázdninové
sportovní odpoledne pro děti.
č. 45 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. o poskytnutí sponzorského daru pro
pěvecký sbor „Lada“ a stanovuje pana Josefa Šůse, bytem Makov 16, jako zástupce tohoto pěveckého sboru, kterému bude
jako fyzické osobě poskytnut finanční příspěvek ve výši daru s povinností dokladovat čerpání tohoto příspěvku k 31.12.2007.
5. zasedání ZO Předslav konané dne 20.9.2007 v Makově:
Usnesení:
č. 46 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 4. zasedání ZO Předslav.
č. 47 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za 1. pololetí 2007 a to bez výhrad.
č. 48 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 1/2007
č. 49 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vrátit částku 6 000 Kč manželům Jarošovým, Předslav č.p. 83, jako příspěvek na
plynofikaci. Částka bude vrácena po prokázání odběru plynu.
č. 50 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s ZČP Net s.r.o. O plynofikaci „III. etapa – Petrovičky“
č. 51 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu obecních pozemků: pč. 484 o výměře 0,0686 ha v k.ú. Předslav; pč. 485 o výměře
0,2072 ha v k.ú. Předslav; pč. 640/1 o výměře 0,2471 ha v k.ú. Předslav za pozemek MZ a.s. pč. 518/5 o výměře 0,4871 ha
v k.ú. Předslav. Směna probíhá za účelem propojení vodovodu Předslav Měcholupy.
č. 52 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu obecního pozemku: pč. 570/4 o výměře 0,2492 ha v k.ú. Předslav za pozemky: pč.
573/1, 573/6, 595/17, 585/18 o celkové výměře 0,2492 ha v k.ú. Předslav v majetku Z. Partyngla, bytem Klatovy 627/II a paní
A. Oravcové, bytem Klatovy 598/IV Směna probíhá za účelem propojení vodovodu Předslav Měcholupy.
č. 53 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výkup pozemků pro rekonstrukci cesty v k.ú. Třebíšov, která probíhá v rámci
pozemkových úprav. Jedná se o pozemky: výměra 52 m² pana Šilhavého výměra 3 m² paní Párkařové; výměra 120 m² pana V.
Touše; výměra 83 m² pana J. Touše; výměra 3 m² manželé Vejskalovi; výměra 98 m² Pozemkového fondu ČR. Ceny za
pozemky jsou stanoveny dle vyhlášky MF ČR.
č. 54 – ZO projednalo a d o p o r u č u j e k posouzení jednotlivé návrhy v rámci tvorby ÚP zpracovatelce ÚP Ing. Lexové s tím,
že veškeré náklady na zřízení nových inženýrských sítí, komunikací a jejich připojení ponese budoucí stavebník.
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č. 55 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í informaci starosty v rámci projektu „Komunitní plánování regionu Klatovsko“.
č. 56 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í informaci starosty o „Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací“.
č. 57 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í informace nájemce LK Makov p.Uhlíře ohledně budoucího provozování letního
kina a žádá podrobné doplnění informací o finančních nákladech na promítání v LK Makov tak, aby mohlo být v této věci
rozhodnuto na příštím zasedání ZO v prosinci 2007.
č. 58 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Požární řád Obce Předslav
č. 59 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Žádost o příspěvek na činnost TJ Sokol Měcholupy ve výši 10 000 Kč.
č. 60 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Žádost o příspěvek TJ Sokol Předslav na rekonstrukci podlahy Sokolovny ve výši 30 000
Kč.
č. 61 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ceny poukázek na odvoz domovního odpadu na I. pol. 2008 ve výši: 1 x za 4 týdny – 360,Kč; 1 x za 2 týdny – 530,- Kč; Sezona I – 740,- Kč; Sezona II – 430,- Kč.

Informace obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že v případě potřeby mají možnost nechat si v kanceláři OÚ v Předslavi úředně ověřit podpisy nebo
dokumenty.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Ohlédnutí za školním rokem
ZŠ a MŠ Předslav se zaměřila v uplynulém školním roce ve své činnosti na
využívání významných dnů, zejména se
zaměřením na ekologii, ochranu životního
prostředí, výchovu ke zdravému životnímu stylu. Např. Den Země, Světový den
ptactva, zvířat, Světový den vody, Den
matek, Den dětí a další. Zprávy z jednotlivých akcí viz. www.skolapredslav.info.
Prohloubila se spolupráce mateřské
školy se základní, společné akce byly přínosem a zlepšily bezproblémový přechod
dětí do 1. ročníku ZŠ. V MŠ pedagogové
již několik let ověřovali vlastní Školní
vzdělávací program, který letos v září
oficiálně vstoupil v platnost. Od letošního
roku se podle ŠVP vyučuje rovněž v 1.
ročníku ZŠ. Spolu s novými metodami
výuky, kdy se klade důraz na samostatnost, aktivitu, formování vlastního názoru,
vzájemnou spolupráci a vytváření kladných morálních vlastností, nabývají na
důležitosti metody hodnocení. ŠVP předškolního vzdělávání a ŠVP základního
vzdělávání jsou k nahlédnutí ve škole.
Oba dokumenty na sebe navazují.
V poslední době vzbudila zájem rodičovské veřejnosti otázka hodnocení dětí
v MŠ. Nějaká forma hodnocení probíhala
v MŠ vždy. S novým ŠVP jsme se vrátili

Spolky
SDH Němčice
Psal se rok 1891, když v příjemně vytopené hospůdce u Nováků se sešla místní
inteligence a sice učitelé zdejší školy Josef
Tomášek, Josef Václ, Antonín Piskáček a
tehdejší kaplan P.Dominik Křišťan. Ti se
domluvili a zřídili pro blaho a pohodlí

k jeho písemné podobě. Hodnocení vzdělávacích výsledků u jednotlivých dětí
zpracovává každá MŠ tak, aby jí vyhovoval. V naší MŠ jsme stanovili tyto kategorie hodnocení dětí
q
q

q

pohybové dovednosti
komunikace, myšlení (jazyk a řeč,
poznávací schopnosti a funkce,
myšlenkové operace, sebepojetí,
city, vůle)
vztahy (dítě a ten druhý, dítě a
společnost, dítě a svět)

Tyto kategorie jsou rozpracovány do
řady podbodů, aby byl získán přehled o
tom, jak se dítě rozvíjí a jak jeho
vzdělávání postupuje. Děti III. skupiny,
které nastoupí za rok do 1. ročníku ZŠ,
hodnotíme podrobně 3krát ročně, děti II.
skupiny také 3krát ročně – jen nejvýraznější rezervy a posun či stagnaci ve
vývoji. Nejmladší děti – I. skupinu, hodnotíme 2krát ročně dle systému druhé
skupiny.
Proč pedagogové hodnotí vzdělávací
výsledky jednotlivých dětí? Úkolem
pedagoga je pracovat s dítětem tak, aby
optimálně podporoval jeho rozvoj a přizpůsobil vzdělávání individuálním potřebám a možnostem dítěte. Proto musí dítě
znát, rozumět mu, znát hranice jeho možností, postup v rozvoji a pokroky v učení,
nerovnoměrnosti rozvoje, silné a slabé
stránky a podle toho upravovat vzdělávací

spoluobčanů poštovní úřad. Ihned po tomto
zdaru se rozhodli založit hasičský sbor.
Začali působit na občany, aby se přihlásili
za členy. Bylo získáno 36 činných členů a
13 přispívajících. Na to vypracovali stanovy, které byly obecním zastupitelstvem 22.
srpna 1891 schváleny. Na to bylo zažádáno
o schválení CK místodržitelství. CK místo-2-

nabídku a poskytovat dítěti podporu a
pomoc.
Toho lze docílit jen tehdy, když hodnocení dítěte poskytuje zpětnou vazbu –
výsledky hodnocení se průběžně promítají
do další práce pedagoga s dítětem. Je
třeba dbát na to, aby hodnocení nebylo
zaměřeno na srovnávání dětí, ale soustředilo se výhradně na individuální pokroky
každého z nich, protože každé dítě se
vyvíjí jinak a má právo dosahovat požadovaných kompetencí postupně a průběžně, v míře odpovídající jeho individuálním možnostem. Přehled o rozvoji dítěte
je důvěrným materiálem, přístupným
pouze učitelkám a rodičům dítěte.
Závěrem je dobře připomenout, že
v utváření osobnosti dítěte má nezastupitelné místo rodina a MŠ nabízí doplnění
rodinné výchovy pobytem dětí ve společenství vrstevníků. Učitelky vybízejí rodiče k dialogu o rozvoji jejich dítěte, ale
zájem rodičů o výsledky hodnocení dětí
zatím není velký.
V současné době je v MŠ přihlášeno
23 dětí, do ZŠ dochází 29 žáků. V průběhu prázdnin bylo výrazně zlepšeno školní
prostředí. Do oprav bylo investováno
90 000 Kč. Velký objem finančních prostředků byl ušetřen díky bezplatné pomoci
řady rodičů.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

držitelství výnosem 2. září 1891 č. 96737
založení hasičského sboru povolilo. Ihned
nato byla svolána valná hromada, na které
byly zvoleni: Starosta – Václav Novák,
místostarosta – Josef Engl, jednatel – učitel
Václav Václ, pokladník – kaplan Dominik
Křišťan, velitel – učitel Josef Tomášek,
místovelitel – učitel Antonín Piskáček. Do

výboru František Fremund, Jan Kotěšovec,
František Kovařík a Vojtěch Bláha. Revizoři účtů: Ignác Berman a řídící učitel
Josef Holý. Protektorem sboru byl hrabě
Arnošt Valis.
Roku 1892 zakoupil sbor čtyřkolovou
stříkačku za 580 zlatých od firmy Smekal
Smíchov, na kterou zůstal dluh 480 zlatých. Hrabě Valis daroval sboru 50 zl.,
inspektor statků 10 zl., farář Čeněk Kopáč
23 zl. a 15 kr. 15. srpna 1893 se zúčastnil
sbor prvního požáru v Petrovicích, kdy při
rychlé jízdě na špatné cestě se stříkačka
převrátila a těžce zranila člena sboru Jana
Kotěšovce. Roku 1904 zakoupil sbor druhou dvoukolovou stříkačku též od firmy
Smekal Smíchov.
Od roku 1893 až do roku 1917 se sbor
účastnil 9 požárů v Němčicích i v okolních
obcích. V roce 1917 vypukl největší požár
v historii Němčic na drahách, kde padlo za
oběť 9 čísel a panské sýpky. Sbor usilovně
bránil s oběma stříkačkami rozšíření požá-

ru na další obytná stavení, což se mu po
velmi namáhavé práci podařilo, přestože
zuřil velmi silný vítr.
Roku 1926 oslavil sbor 35 roků trvání.
Při oslavách dne 4. července bylo provedeno veřejné cvičení. Na této slavnosti se
zúčastnili tyto sbory: Měcholupy, Struhadlo, Újezd, Petrovice, Předslav a Obytce.
Roku 1932 se 29. května konal v Němčicích okrskový župní sjezd, kterého se
zúčastnily sbory: Plánice, Kvasetice, Myslív, Bližanovy, Struhadlo, Újezd a Petrovice.
Od roku 1933 do roku 1941 nastala ve
sboru jakási stagnace nastoupením Hitlera
k moci. Roku 1941 měl sbor 21 činných
členů, 4 čestné a 39 přispívajících. V tomto
roce se členská schůze usnesla, že zakoupí
pro sbor motorovou stříkačku od fy Stratílek Vysoké Mýto za 30 490 korun s celým příslušenstvím k padesátiletému výročí
založení sboru. V letech 1942-1958 se sbor
účastnil několika požárů a mnoha okrs-

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Muži z TJ Měcholupy zahájili podzimní část nové sezony
okresní soutěže III. Třídy v kopané 18.8.2007.
Následující tabulka představuje rozpis utkání této části sezony:
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

termín
18.8.
26.8.
1.9.
9.9.
15.9.
22.9.
29.9.
7.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
11.11.

17:00
14:30
17:00
15:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:30
14:30

domácí
Měcholupy
Nalžovské Hory
Měcholupy
Veřechov
Měcholupy
Myslív
Měcholupy
Malý Bor
Měcholupy
Neznašovy
Měcholupy
Měcholupy
Hrádek "B"

hosté
Mochtín "B"
Měcholupy
Velhartice
Měcholupy
Hradešice "B"
Měcholupy
Strážov "B"
Měcholupy
Kolinec
Měcholupy
Kvasetice
Týnec
Měcholupy

kových soutěží. V roce 1942 byl postaven
sušák na hadice. Téhož roku se konaly
oslavy 70ti let trvání sboru. Roku 1953
byla vybudována vodní nádrž u Mašků. Od
roku 1954 až do roku 1993 se sbor účastnil
mnoha okrskových soutěží, několika požárů a pořádal mnoho kulturních akcí.
V roce 1994 sbor uspořádal k příležitosti 1 000. výročí založení obce (založena
r. 993) sraz rodáků. Akce měla obrovský
úspěch. Od roku 1995 až do současnosti se
sbor stále účastní okrskových soutěží,
pořádá taneční zábavy a různé akce
prospěšné pro obec.
V letošním roce se na výroční členské
schůzi konané dne 13. ledna sloučil náš
sbor se sborem Třebíšov. SDH Němčice
má v současné době 19 členů místních a 10
členů z Třebíšova. Velitelem sboru je Tomáš Běloch a starostou Ladislav Šilhavý.
Luboš Šilhavý

měcholupského týmu – Josef Votava. 4. kolo (Veřechov : Měcholupy) = 2 : 0. 5. kolo (Měcholupy : Hradešice "B") = 1 : 0, střelec
branky měcholupského týmu – Radek Petelík. 6. kolo (Myslív :
Měcholupy) = 1 : 1, střelec branky měcholupského týmu – Petr
Novák.
Po tomto šestém kole vypadá průběžná výsledková tabulka
následovně:

Výsledky utkání z prvních šesti kol jsou následující: 1. kolo
(Měcholupy : Mochtín "B") = 1 : 3, střelec branky měcholupského
týmu – Lukáš Blahouš. 2. kolo (Nalžovské Hory : Měcholupy) =
1 : 2, střelci branek měcholupského týmu – Ladislav Virus, Josef
Votava. 3. kolo (Měcholupy : Velhartice) = 1 : 0, střelec branky

Rk.

Tým

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

Malý Bor
Mochtín
Myslív
Veřechov
Měcholupy
Týnec
Hradešice "B"
Kvasetice
Kolinec
Neznašovy
Strážov "B"
Velhartice
Nalžovské Hory
Hrádek "B"

Záp

+

0

-

Skóre

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

22 : 7
11 : 4
13 : 5
14 : 8
6: 7
20 : 9
11 : 9
13 : 14
14 : 22
10 : 19
7: 8
9 : 12
10 : 15
7 : 28

Body (Prav)

16
14
13
13
10
7
7
7
7
6
5
5
4
3

( 4)
( 8)
( 1)
( 4)
( 1)
( -2)
( -2)
( -2)
( -2)
( -3)
( -7)
( -4)
( -2)
( -3)

Ing. Václav Blahouš

Historie
Leopold a Terezie Měchurovi,
František Palacký…
Pražský advokát Jan Měchura, jehož
děd ještě mlynařil u Strakonic v slanickém
mlýně, koupil Otín, Předslav a Habartice 5.
srpna 1809 za 114 000,- zlatých. Později
přikoupil Chuchli a Nový dvůr. Již příští
rok dostavěl věž předslavského kostela a
přestavěl otínskou novou tvrz v jednopatrový empírový zámeček, uprostřed parku
na jehož konci stojí gloriet. Jan Měchura
měl čtyři děti: dva syny, Leopolda a Karla;
dvě dcery, Terezii a Antonii. Z dětí tohoto
úspěšného zbohatlíka nás zajímá mladší
dcera Terezie a syn Leopold. V rodinném

pražském prostředí se tenkrát hodně muzicírovalo a všeobecnou pozornost budila
Tereziina hra na harfu. V roce 1825 se
František Palacký seznámil se synem Leopoldem a od této doby byl k Měchurům
zván na koncerty. A tak Palacký začal
docházet do pražského Měchurova domu
v ulici tehdy Pasířské, dnes Palackého.
František Palacký (1798 – 1876)
český historik, filozof, politik, poslanec
zemského sněmu, člen panské sněmovny,
prosazoval federalizaci monarchie. Byl
mimo jiné přední osobností národního
obrození a v roce 1831 se stal oficiálním
zemským historiografem a byl pověřen
zpracováním dějin Čech (pětisvazkové
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„Dějiny národa českého v Čechách a na
Moravě“, německy vydané 1836 – 1867,
česky vydané 1848 – 1876).
Palacký byl rovněž upřímný znalec a
milovník hudby, kterému se sličná harfenistka natolik zalíbila, že usiloval o její
přízeň. Měla však známost s jiným a stály
tu proti ženichovi i určité předsudky ze
strany rodiny Měchurů. Teprve na přímluvu rodinného lékaře doktora Helda
(známé postavy z Jiráskova románu F.L.
Věk) v níž jako nejnápadnější důvod figurovala křehká tělesnost nevěstina a její
chatrné zdraví, byly přemoženy hlavní
překážky a mladý učenec mohl nyní
přicházet do rodiny jako vážený nápadník.

Tchán, v jehož rodině se vedlo všechno po
německu a sám byl konzervativec starého
ražení, vymínil si výchovu vnoučat v duchu
katolickém. Splnění této podmínky si
zajistil zeťovým reversem. Trvalo celý rok,
než ho Měchurovi pozvali na Otín. Tato
návštěva Otína se udála v červenci 1826.
Byla to dlouhá cesta dostavníkem přes
Plzeň a Klatovy, trvala tři dny. Snoubenci
prožili několik krásných týdnů, chodili na
dlouhé procházky, muzicírovali, Palacký
na klavír, Terezie na harfu. Vyjeli si
několikrát do Chudenic za Josefem Dobrovským. Velký historik při svých návštěvách na Otíně sedával na kamenném
sedátku ve stínu vzrostlých lip (naproti glorietu) jak zachovala lidová tradice našemu
času. Vybral si jistě překrásné místo
s vyhlídkou na typický český kraj, zlátnoucí zrajícím obilím pod modrými zalesněnými svahy. Uplynul další rok a 16. září
1827 se konala slavná svatba snoubenců
v předslavském kostele a svatební veselí
v glorietu otínského zámku. Od té doby
pobýval Palacký na Otíně často a začaly
zde vznikat jeho Dějiny národa českého.
Palacký při svých návštěvách Otína navštívil mnohá památná místa Klatovska.
V roce 1840 převzal Otín a celé panství syn Leopold, který ovšem už převážně
žil v Klatovech v Křížové ulici (od KB
k Bílé věži). Na tomto domě je osazena pamětní deska. Při jeho pobytech na Otíně za
ním jezdila celá řada významných přátel.
Měchurovský rod odpočívá v hrobce
na předslavském hřbitově. Jen Terezie Palacká a její slavný manžel tu nespí svůj
věčný sen. Jejich poslední útulek bychom
mohli navštívit v Lobkovicích nedaleko
Prahy. Smuteční jasan sklání své větve na
žulový kryt hrobky Měchurů, nic neruší
v této chvíli ticho, kterým zní sladká

hudba mozartovské školy, tak milovaná
starými venkovskými kantory. To byla
doba krinolín a domácích kvartet, kdy
hudba se pěstovala pro vlastní potěšení a
z lásky.
Tuto dobu vyvolává vyprávění klatovského profesora gymnázia a spisovatele
Aloise Vojtěcha Šmilovského nazvané
„Starý Měchura“ v němž vystupuje pozapomenutá postava hudebního skladatele
Leopolda z Otínského zámku na pozadí
tehdejšího klatovského kulturního života
velmi životně a jasně. Spisovatel byl
častým hostem na Otíně a svůj model i
zámecké prostředí měl zkoumavě obhlédnuty do nejmenšího odstínu a podrobností. Proto mnohé čtenáře zaujme ještě
dnes.
Ještě tu a tam se v rozhlase ozve některá ze skladeb tohoto předsmetanovského
komponisty. Snad lze připomenout alespoň
„Pohřeb na Kaňku“ komponovaný na text
Šmilovského, nebo operu „Marie Potocká“,
jejíž libreto složil Josef Kolář podle překrásné Puškynovy básně Bachčisarajská
fontána. Opera Marie Potocká byla dávána
v Praze pod taktovkou Bedřicha Smetany.
Také životní osudy tohoto velikána vážné
hudby byly spjaty s naším krajem a především s Klatovy. Byla to první choť Bedřicha
Smetany, O. Kateřina Kolářová, klatovská
rodačka. Zemřela ve 32 letech (narozena
v Pražské ulici v domě kde je dnes prodejna květin, tisku a tabáku). Na domě je
umístěna pamětní deska. Vzpomínky Bedřicha Smetany na jeho první choť jej vedly
k vytvoření překrásné hudební básně Má
vlast.
Klatovsko je nepochybně oblastí se
značně výraznou kulturněhistorickou tradicí a bohatým folklórem. A tak není divu,
že celá řada buditelů pochází i z venkova.

Tak například v Předslavi se narodil básník Josef Bouzek a spisovatelka pro děti a
mládež Kamila Lukešová-Sojková. Do
tohoto mírně zvlněného kraje polí, luk,
pastvin a lesů vkládá spisovatelka příběh
knihy „Rézinka“, realistický obrázek života z konce 19. století inspirovaný vyprávěním své matky. Na své předslavské dětství
vzpomíná nejvíce v knize „Mladá léta po
krajíčkách“. Dále napsala knihy: Janíček;
Zazpívej, skřivánku!; Holoubek v hejnu;
Rézinka; Lenka a další. Její tatínek,
vyučený kupec, byl syn hospodářského
správce na Měchurově otínském panství.
Miloval hudbu a hrál dobře na housle.
V Měcholupech se narodil spisovatel A.
Nováček a v obci žil spisovatel Kotyška.
V této době vznikalo mnoho spolků,
které podporovaly národní uvědomění a
šířily také odborné znalosti venkovského
obyvatelstva. Tehdy žila na venkově převážná část obyvatel země. Koncem 19.
století (r. 1890), bylo na území naší současné obce:
Předslav
Měcholupy
Makov
Petrovičky
Třebíšov
Hůrka
Němčice

obyvatel domů
515
68
320
46
235
34
220
31
152
23
57
6
558
64

Každá z krajových oblastí, které tvoří
dohromady celek naší vlasti, má svůj osobitý ráz přírodní, sociální i kulturní. Tuto
osobitost našeho regionu značně povýšil
František Palacký svou přítomností. A tak
toto ohlédnutí je současně připomínkou
180. výročí svatby manželů Palackých,
které spadá právě na tento čas.
J.Š.

Různé
Pozvánka pěveckého sboru „Lada“
Vážení přátelé srdečně Vás zveme na další zpěv lidových písní „ZPÍVEJTE S NÁMI“ do makovské hospůdky dne 20. 10. 2007
od 16:00 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi a jistě rádi pobavíte sebe i jiné. Vítáni i nezpěváci.

Výzva TJ Sokol Předslav
TJ Sokol Předslav oznamuje, že dne 6. září byly zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci podlahy v sále a přísálí místní sokolovny.
Bylo uskutečněno již několik brigád s různou účastí (nejpočetnějí účast byla v neděli 9. 9.). Na celé rekonstrukci, pro kterou se v letošním
roce naskytla jedinečná příležitost (díky mimořádné možnosti získat finanční dotaci na potřebný stavební materiál), však zbývá vykonat
ještě mnoho práce. Vedení TJ Sokol Předslav se tedy i touto cestou obrací na všechny občany, kterým není osud sokolovny lhostejný, aby
se zúčastňovali jednotlivých dalších brigádnických akcí, které budou postupně vyhlašovány obecním rozhlasem a všem, kteří tuto výzvu
vyslyší, předem děkuje.
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