Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 10.

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

roč. 2009

Vážení spoluobčané,
10. číslo Zpravodaje vychází v rozšířeném vydání. Doufám, že informace v něm Vám zpříjemní poměrně deštivé počasí těchto
dnů.
Krátce se zmíním o dvou záležitostech. První se týká areálu Letního kina v Makově. Zastupitelstvo obce ukončilo spolupráci
s dosavadním nájemcem. Letošní sezona proto nebyla z technických důvodů zahájena. Připravujeme však rekonstrukci areálu tak,
abychom již v příštím roce mohli společně navštěvovat filmová představení. Areál úplně neosiří ani letos. Proběhne zde šest
hudebních produkcí, kdy obec pronajme areál vždy pouze na jednotlivé akce.
Druhá záležitost se týká financování obce. Výpadek příjmu 1 mil. Kč ze státního rozpočtu můžeme předpokládat jak v roce
letošním tak i v roce 2010. Zastupitelstvo obce bude nuceno z tohoto důvodu přehodnotit uskutečnění některých plánovaných
investičních akcí. Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásné léto, příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
14. zasedání ZO Předslav konané dne 29.4.2009 v Makově:
Usnesení:
č. 175 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 13. zasedání ZO Předslav.
č. 176 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 2/2008.
č. 177 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání
auditora krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
č. 178 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zplnomocnění starosty k uzavření nájemní smlouvy k pronájmu a dočasnému záboru pozemků ve vlastnictví PF ČR pod stavbu cesty Třebíšov PV – 15. Po ukončení stavby dojde k bezplatnému převodu pozemků na
Obec Předslav.
č. 179 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvy na opravu místních komunikací v Třebíšově, Petrovičkách, Měcholupech a v Předslavi s firmou Silnice Klatovy a.s. ve výši 513 972 Kč a s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o. ve výši 388 313 Kč. Smlouvy
jsou přílohou zápisu.
č. 180 – ZO projednalo a s c h v a l u j e podmínky pronájmu areálu na Lískách.
č. 181 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nájemce areálu na Lískách pro 2009 p. Romana Rajšla, bytem Janovice nad Úhlavou 276,
IČO: 64 38 72 59. Smlouvy na pronajmutí areálu budou uzavírány jednotlivě na každou akci, kterých bude počtem max. 6 pro
rok 2009. Nájemné pro každou akci je stanoveno na 5 000 Kč + energie (voda, elektrická energie)
č. 182 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výši náhrady za stavební a jiné investice v areálu LK Makov ve výši 130 000 Kč pro pana
Radka Uhlíře, Boettingerova 18, Plzeň.
č. 183 – ZO projednalo a j m e n u j e velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Měcholupech pana Milana Hromadu, bytem
Měcholupy 20.
č. 184 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směrnici č. 14 Zásady pro tvorbu a použití prostředků Fondu modernizace a obnovy vodovodů a kanalizací Obce Předslav.
č. 185 – ZO projednalo a s c h v a l u j e finanční příspěvek TJ Měcholupy na opravu střechy a kabin ve výši 15 000 Kč.
15. zasedání ZO Předslav konané dne 18.6.2009 v Němčicích:
Usnesení:
č. 186 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 14. zasedání ZO Předslav.
č. 187 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 3/2009.
č. 188 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření Svazku obcí Měčínsko a závěrečný účet svazku za rok 2008 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
č. 189 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vytvoření společného obvodu spádové školy a školky Obce Předslav s Obcí Ostřetice.
č. 190 – ZO projednalo a r o z h o d l o o vymezení majetku, který nabývá příspěvková organizace ZŠ a MŠ Předslav do svého vlastnictví.
č. 191 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části parcely p.č. 596/2 v k.ú. Petrovičky panu Václavu Krausovi z č.p 7 za cenu 30,Kč/m² + náklady spojené s prodejem ( zaměření a sepsání smlouvy).
č. 192 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) ceny poukázek svozu TDO na II. pololetí 2009 pro fyzické osoby – 9% DPH: 1 x 14 dnů
– 560 Kč; 1 x 4 týdny – 370 Kč; SI – 780 Kč; SII – 460 Kč; CHAL 1 x 14 dnů – 260 Kč; CHAL 1 x 4 týdny – 160 Kč; Pytle 5
ks – 450 Kč; Pytle 3 ks –300 Kč. b) ceny poukázek svozu TDO na II. pololetí 2009 pro právnické osoby a podnikající fyzické
osoby – 19% DPH: 1 x 14 dnů – 610 Kč; 1 x 4 týdny – 400 Kč; S1 – 850 Kč; SII – 500 Kč. Přílohou zápisu „Přehled cen
poukázek na svoz TDO pro II. pololetí 2009 včetně vyčíslení příplatku hrazeného obci na snížení nákladů za přejezdové km.
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č. 193 – ZO projednalo a n e s o u h l a s í s předloženým návrhem pana Radka Uhlíře, Boettingerova 18, Plzeň na náhradu investic
v areálu LK Makov ve výši 300 000 Kč. A potvrzuje tak návrh na vyrovnání dle usnesení č. 182 ze dne 29.4.2009
č. 194 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch ZČP Net, s.r.o. na plynárenské zařízení III.
etapy plynofikace mikroregionu Měčínsko, část Makov – Petrovičky na pozemcích Obce Předslav v k.ú. Makov a
Petrovičky.
č. 195 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch ZČP Net, s.r.o. na
plynárenské zařízení III. etapy plynofikace mikroregionu Měčínsko, část Třebíšov – Němčice na pozemcích Obce Předslav
v k.ú. Třebíšov a Němčice.
č. 196 – ZO projednalo a s c h v a l u j e finanční příspěvek pro SDH Němčice na podporu kulturní akce „Prázdninové odpoledne pro
děti“ ve výši 2 000,- Kč

Informace obecního úřadu
Obecní úřad připomíná, že se 1.7.2009 bude konat veřejné projednání návrhu územního plánu obce Předslav a to od 9:00 hodin
na MěÚ Klatovy v zasedací místnosti odboru výstavby a územního plánování (číslo dveří 79). Případné námitky proti návrhu mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti; zároveň může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní
na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nebude nepřihlížet.

Výsledky hlasování na území obce Předslav ve volbách do Evropského parlamentu konaného ve dnech 5. a 6. června 2009
okrsek
polit. strana, hnutí
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počet hlasujících voličů
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45

31

18

35
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27,59%

35,71%

30,69%

32,73%

32,41%

31,20%

Volební účast:

účast voličů v procentech
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Vzdělávání

ZŠ a MŠ Předslav
Základní škola
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že se naše škola, spolu
se školami ve Švihově a Lužanech, zapojila do 3letého grantového projektu z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pod názvem
„Inovace bez legrace“. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Základním cílem projektu je zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně
tvorby modulových výukových programů
s důrazem na mezipředmětové vazby,
které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, dále pak rozvoj partnerství a síťování, spolupráce a výměna zkušeností mezi
školami, využívání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) ve všeobecně vzdělávacích předmětech, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i
učitele, a to i mimo vyučování.
Projekt přinese například zajímavější
činnostní vyučování, více interakcí žák –
žák, učení žáka žákem, podporu pro nadané nebo pro nemocné žáky. Měly by být
odstraněny překážky zavádění ICT do výuky, dojde ke zvýšení kvalifikace v oboru
ICT, zlepší se možnosti práce s rozdílnými skupinami žáků. Projekt naplňuje i globální cíl oblasti podpory – zvyšování kvality počátečního vzdělávání.
První měsíc, měsíc duben 2009, proběhl v duchu příprav obecného standardu,
který slouží jako vzor pro tvorbu výukových materiálů. V květnu se již pedagogové zaměřili na aktivity vedoucí k rozvoji
klíčových kompetencí formou digitálních
učebních materiálů pro žáky prvního a
druhého stupně základní školy. V průběhu
měsíce května tak vznikly první nově vytvořené produkty. Byly předloženy k recenzím partnerským školám a k posouzení
autorských práv.
Již první zkušenosti s využitím těchto
produktů ve výuce jsou jednoznačně kladné. Vytvořené produkty kladou důraz na
mezipředmětové vztahy, na činnosti, které
vedou k rozvoji klíčových kompetencí, jejich zpracování podněcuje využití ICT ve
výuce. Začínají se naplňovat dílčí cíle
projektu, jako například rozvoj partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi
školami. Je sledována motivace 1. cílové

skupiny, což jsou žáci ZŠ a MŠ Švihov,
ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav.
Přínosem pro žáky je skupinové vyučování, více interakcí, učení žáka žákem.
Závěrečná konference spojená s evaluací je plánována na listopad 2011. Aktuální informace o projektu naleznete na
www.skolapredslav.info
Celý školní rok jsme připomínali významné světové dny, které jsou dětmi velice oblíbené. Několikrát do roka tak mají
žáci možnost pracovat ve věkově smíšených skupinách v rámci projektového vyučování. Učí se vzájemné toleranci a spolupráci. A i když si to neuvědomují, učí
se. Nejatraktivnější v tomto roce byl například Světový den Země a Aprílový den,
Světový den parků a A – Z kvíz ke Dni
dětí. Zajímavý byl i Světový den zdraví,
pořádaný v dubnu, při kterém si žáci vyzkoušeli sestavení jídelníčku pro základní
školu podle zásad správné výživy tak, aby
vyhověli požadavkům spotřebního koše,
který předepisuje množství cukrů, bílkovin, luštěnin, tuků, mléčných výrobků
apod. Vedoucí školní jídelny, paní Dana
Krásnická, všechny návrhy zpracovala,
opravila chyby ve skladbě jídelníčku a ke
každému napsala návrhy na vylepšení.
V závěru roku nás čeká ještě beseda
s letcem, a pak už jen školní výlet do Mariánských Lázní a do Horšovského Týna.
Byli bychom rádi, aby si děti prázdninové dny užily, ale aby se vrátily do školy
ve zdraví. Zároveň vás ale prosíme, nestrašte na konci prázdnin svoje děti větou:
„Počkej, oni tě v té škole srovnají.“ Toto
není náplní naší práce.
Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za celoroční spolupráci, přejeme jim
hezkou dovolenou.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Mateřská škola
Končí školní rok naplněný v MŠ různorodými činnostmi, které byly dětem
předkládány ve Školním vzdělávacím programu Klíček.
Začátkem června vždy připravíme netradiční program, kterému už léta říkáme
Týden dětských radostí. Letos s námětem:
Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán.
Každý den se dělo něco zajímavého:
promítání diafilmu, příprava výstavy dětských požárních aut, modelování plamenů
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ze solného těsta, výroba požárních aut
z krabiček, výlet na zámek Nebílovy, kde
jsme sledovali pohádku, zadělávání těsta a
pečení slaných tyčinek (hadic), návštěva
požárního sboru v Klatovech, malování zážitků, atd.
Asi nejhezčí den byl ve středu 3.6. Dopoledne jsme šli do Měcholup na fotbalové hřiště, kde jsme závodili, hráli fotbal
na jednu branku a sportovali jako hasiči.
Odpoledne jsme prodloužili provoz MŠ
do 17.00 hodin, abychom měli dost času
na hasiče z Předslavi, kteří přijeli s hasičským autem, které jsme si důkladně prohlédli.
Mladí hasiči předvedli požární útok a
pak umožnili dětem, aby si zastříkaly
z opravdových hadic.
Děkujeme partě hasičů i mladým hasičům za čas, který nám věnovali a p. Velíškovi za organizaci akce a za hezký přístup k dětem. Celé odpoledne jsme uzavřeli pohoštěním na zahradě školy a hledáním pokladu s odměnou.
Děkujeme rodičům, kteří s námi celý
rok ochotně spolupracovali a přejeme jim
i jejich dětem pohodové léto.
A. Vlasáková


DDŠ, ZŠ a ŠJ, Měcholupy
Dětský domov se školou, základní škola
a školní jídelna, Měcholupy 2
339 01 KLATOVY
Telefon: 376 395 390

Jarmarky pro šikovné ručičky
Dne 5.června 2009 se naše děti, spolu
s vychovatelkami, již po třetí zúčastnili
projektu „Jarmarky pro šikovné ručičky“.
Tento projekt vznikl pod záštitou OPS při
Nadaci Terezy Maxové a nově vzniklé
organizaci nazvané TÁTA A MÁMA. Nadace TÁTA a MÁMA navazuje na dvanáctiletou tradici a získaný vysoký kredit
u odborné a laické veřejnosti pod původním názvem Nadace Terezy Maxové.
Cílem je umožnit každému dítěti vyrůstat
v rodině, úspěšné zapojení dítěte po skončení ústavní výchovy do samostatného života prostřednictvím podpory jeho osobnostního růstu a profesní připravenosti.
První regionální kolo Jarmarků pro
Čechy proběhlo 5.června v Plzni na Ná-

městí Republiky. Zúčastnilo se ho 53 dětských domovů, mezi nimi nechyběl ani
ten náš. Děti zde měly možnost nabízet
své vlastnoruční výrobky široké veřejnosti
a vydělat si přitom i nějaké peníze. Letos

se do projektu zapojilo asi 15 dětí z našeho domova. Vyráběly keramiku, malovaly na hedvábí a na trička, dokonce
zkusily malovat i obrázky.
Samotnému prodeji předcházela školicí část v Praze, kde se děti naučily zá-

kladní principy prodeje, např. stanovení
cen výrobků, nacvičování chování k zákazníkům a dozvěděly se například také něco o marketingu a propagaci. Během Jarmarků byly všechny domovy neustále sledovány a bodovány. Hodnotilo se např.

chování dětí při prodeji, slogan jednotlivých domovů, výrobky, celkový dojem
jednotlivých stánků a samozřejmě také
počet prodaných výrobků. Je zde možnost
prezentovat i samotný dětský domov, a

proto jsme měly u stánku fotografie z další činnosti našich dětí (jak hrály divadlo,
pěvecké soutěže, turistické pochody atd.).
Zisk z prodaných výrobků zůstane dětem,
které se na výrobě prodávaných předmětů
podílely.
Na základě uvedených kriterií, jsou
pak vybrány domovy do celostátního kola,
které se koná koncem září 2009 v Praze.
Tomuto kolu, bude ještě předcházet druhé
regionální kolo na Moravě a to 12.června
v Olomouci. Zatím jsme každý rok byli
velmi úspěšní a o naše výrobky byl velký
zájem. I letos tomu nebylo jinak. Jak mi
sdělila paní vychovatelka Froydová, která
má celou akci na starosti, děti měly největší tržbu ze všech. Budeme tedy doufat,
že se i letos do Prahy v září dostaneme.
Mgr. Jana Bittnerová
ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ

Spolky
Historie SDH Předslav
První podnět k založení sboru dobrovolných hasičů v Předslavi, byl dán
7. srpna 1892 řídícím učitelem místní školy, Matějem Bozděchem a správcem řádu
maltézských rytířů na velkostatku v Měcholupech, Jindřichem Christenem. Trvalo
však celý rok než byly vyřízeny veškeré
náležitosti potřebné k jeho vzniku a tak ke
skutečnému založení sboru došlo až 13.
srpna 1893. Byl zvolen první řádný výbor
pod vedením Jindřicha Christena a do
funkce prvního velitele byl zvolen František Duchek, kovář z Předslavi. Činných
členů bylo v té době 15 a mezi zakládajícími členy byly i obce, konkrétně Předslav, Měcholupy, Nedaničky, Otín a Třebýcina. V roce 1899 byla přijata do hasičského obvodu obec Bolešiny a sbor
tehdy čítal 4 zakládající, 34 přispívajících
a 24 činných členů.
První stříkačka byla zakoupena od firmy R. Smekal z Prahy za 830 zl. Stříkačka byla nejprve umístěna ve stodole „U
Janských“ čp. 24, pak „u Hořánů“ čp. 12 a
v roce 1894 byla vystavena první hasičská
kůlna „u Peťule“ čp. 58. V roce 1927 byla
vlastními prostředky sboru přebudována
původní hasičská kůlna na zděný hasičský
dům a v témže roce sbor zakoupil motorovou stříkačku od firmy Stratílek o výkonnosti 1 150 litrů za minutu, za celkový obnos 46 500,- Kč. Jako protiúčet byla odkoupena stávající ruční potahová stříkačka
za 6 000,- Kč. Při předávání nové stříkačky byl osobně přítomen i majitel firmy
pan Stratílek. 5. února 1936 sbor zakoupil
automobilový nářaďový vůz Tatra od firmy Majkut z Blovic za 12 000,- Kč. Vý-

hoda automobilu se prokázala již 16. června, kdy vyhořelo celé hospodářství pana
Hošťálka v Makově. Předslavský sbor se
tehdy dostavil k ohni za pouhých 9 minut.
6. ledna 1938 bylo jednomyslně usneseno postavit hasičskou zbrojnici. Od slov
nebylo daleko k činům a už v měsíci únoru a březnu se počalo intenzivně pracovat
na jejích základech. Skončil rok 1938 a
nastal nový, v nových poměrech vzniklých
po Mnichovském diktátu. Přes všechny obtíže se na jaře začalo opět pilně pracovat a
24. července, tedy již za protektorátu, byla
hasičská zbrojnice hotova. Celkové náklady na její zbudování činily 34 947 K.
Po únoru 1948 se začala odvíjet historie sboru podle nových poměrů. Na členské schůzi 26. ledna 1951 byla projednána
reorganizace a na novém podkladu byl
vytvořen požární sbor, který se tak stal
výkonným orgánem místního národního
výboru. V té době došlo také k přeměně
názvů, kdy se z hasičů stali požárníci.
V roce 1952 byla sboru přidělena nová
stříkačka PPS 8. A dne 8. března 1956
bylo projednáno převzetí jiného dopravního automobilu značky Steyer od okresního požárního dozoru náhradou za původní
Tatru, která měla již svá léta a dosluhovala. S lítostí se později vzpomínalo na to,
jak tento první automobil předslavských
hasičů byl poté ponechán před zbrojnicí
svému osudu, až byl během let zcela
zničen a zlikvidován. Roku 1964 byl sbor
vybaven opět jiným dopravním automobilem Tatrou T 805, která nahradila nepojízdný vůz Steyer, který byl často poruchový a po osmileté službě vypověděl
poslušnost nadobro. V roce 1969 byla sbo-4-

ru přidělena výkonnější stříkačka PPS 12
výměnou za stříkačku PPS 8 získanou
v roce 1952. Stará stříkačka značky Stratílek byla ponechána sboru jako památeční majetek starých členů.
Sedmdesátá léta předslavského sboru
lze ohodnotit jako velice činorodá. Jeho
členové se zúčastňovali mnoha různých
požárních soutěží, jako byly například
soutěž o putovní pohár JZD Budovatel
v Janovicích, memoriál Jaroslava Matase
v Blovicích, memoriál Václava Kašpárka
v Hradci u Stoda, memoriál Jana Suka
v Rýmařově, soutěž o „Vánočního kapra“
konaná v Mariánských Lázních a řada
dalších. Na většině těchto soutěží pak dobře reprezentovali svůj sbor a často přivezli i trofeje nejcennější. V roce 1974
bylo navrženo pořádat soutěž o putovní
pohár místního JZD. Tento návrh byl přijat jak výroční členskou schůzí, tak poté i
představenstvem zemědělského družstva a
22. září byl pak uspořádán její 1. ročník.
Tato soutěž pak byla pravidelně pořádána
po 8 let a při konání posledního ročníku,
toho osmého, zde soutěžilo již 25 družstev. V této době také vzniklo družstvo
žen a také ono získávalo na poli požárních
soutěží své úspěchy. Rovněž se tehdy projevilo i zvýšené úsilí na úseku práce s mládeží a nově vzniklé družstvo mladých požárníků se zúčastňovalo několika soutěží a
roku 1976 se zapojilo do hry „Plamen“,
ve které pak soutěžilo po dlouhou řadu
dalších let.
Požární automobil Tatra T 805 sloužil
i po generální opravě, kdy si členové
našeho sboru, po schválení a následném
otestování na dopravním inspektorátu,

svépomocí opravili prasklý rám kostry.
Jeho poruchovost však narůstala, až se
stala pro sbor neúnosnou, a tak v roce
1977 bylo výborovou schůzí schváleno
odkoupení požárního automobilu AS – 16
Praga RN od závodu ŠKODA Klatovy za
odhadní cenu 6 000,- Kčs. V květnu 1980
se družstvo našich mužů pokusilo změřit
své síly s profesionály veřejných požárních útvarů na krajské soutěži v Plzni.
Soutěžilo zde společně se šesti družstvy
tehdejších požárníků z povolání a v celkovém hodnocení zaujalo šesté místo před
VPÚ Klatovy, přičemž ve vlastním požárním útoku skončilo třetí.
Pokud nazveme sedmdesátá léta léty
soutěžními, pak následující léta osmdesátá
můžeme označit jako pracovní nebo stavební. V roce 1981 byl vypracován projekt na rekonstrukci tehdejší požární zbrojnice a rozpočet byl podle něj plánován na
450 000,- Kčs. Dne 25. srpna 1984 bylo
započato s demolicí stávajícího objektu,
v roce 1986 byla stavba dokončena a
5. února 1987 bylo provedeno kolaudační
řízení následované ještě drobnými úpravami. 12. září 1987 pak došlo k slavnostnímu otevření nové zbrojnice. Na její výstavbě bylo tehdy odpracováno celkem
11 614 hodin a hodnota vytvořeného díla

přesahovala více jak 540 000,- Kčs. K příležitosti dokončení této zbrojnice byl náš
sbor vybaven novou technikou, automobilovou požární cisternou CAS 25, která
sboru slouží dodnes.
Po listopadových událostech roku 1989,
došlo v naší republice k zásadním politickým a hospodářským změnám, které se
odrazily i v životě sboru. Došlo nejen k návratu v používání původního názvosloví
jako ‚hasič‘, ‚sbor dobrovolných hasičů‘ a
podobně, ale začala se provádět celková
reorganizace protipožární ochrany. Při této reorganizaci byl předslavský dobrovolný sbor zařazen v rámci hasičského záchranného systému okresu do kategorie
JPO III. Byl vybaven novou spojovací
technikou a k zásahům je od té doby
povoláván častěji než v minulosti. A tak
obdobně jak byla sedmdesátá léta charakterizována jako léta soutěžní a osmdesátá
jako léta zaměřená na výstavbu nové zbrojnice, devadesátá léta lze bez nadsázky
označit přívlastkem výjezdová. Jestliže
byl v průběhu sedmdesátých let sbor u
sedmi zásahů a v letech osmdesátých pak
pouze u tří, v období let devadesátých se
jednalo o plných jednadvacet výjezdů.
Máme-li se i pro následující období
přidržet nějakého příměru, pak je možno

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
V neděli 21. června se dohrávala závěrečná utkání jarní části
této sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané. Ten úplně poslední zápas sehrálo mužstvo Měcholup na hřišti svého soupeře
v Malém Boru a nutno říct, že tento pro ně rozhodující zápas se
jim skutečně vydařil a Měcholupy tak svého protivníka deklasovaly poměrem branek 0 : 5. Po skončení soutěže jsou její výsledky následující:
Rk.

Tým

1. Chanovice B
2. Žihobce
3. Luby B

Záp +

0

-

Skóre

Body (Prav)

26 18 4 4 84: 32
26 15 7 4 68: 47
26 15 6 5 81: 37

58
52
51

( 19)
( 13)
( 12)

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

Kvasetice
Měcholupy
Malý Bor
Velhartice
Nalž. Hory
Hradešice B
Týnec
Bolešiny
Kolinec
Neznašovy
Myslív

dobu od roku 2000 nazvat jako léta
nastupující generace nebo jako léta mládí.
Po několikaleté pauze se v roce 2000 podařilo obnovit práci s mládeží. Byl sestaven nový kolektiv mladých hasičů, který
se od samého začátku s vervou pustil do
práce. Aktivně se zapojil do soutěžní hry
mladých hasičů „Plamen“, kde se ve velmi
početné konkurenci umisťuje vždy v první
polovině, zpravidla kolem první desítky a
v roce 2003 skončili na medailovém 3.
místě. Krom příprav na tyto soutěže,
prováděli mladí hasiči v průběhu jednotlivých let ještě další aktivity. Na svých
schůzkách se věnovali i zábavě a hráli
společně řadu různých her, uklízeli některá veřejná prostranství v obci, zúčastnili se výtvarné soutěže „PO očima dětí“,
učili se a skládali zkoušky na získání
odznaků odbornosti. Pravidelně každým
rokem, vždy na začátku letních prázdnin,
absolvují společný táborový víkend pod
stany u místního koupaliště. Tato rozmanitá činnost udržovala a nadále udržuje
zájem dětí a my tak můžeme mít radost
z toho, že nám vyrůstá nová generace hasičů a jak snad můžeme doufat, i nositelů
hasičských tradic do budoucna.
Ing. Václav Zíka
jednatel SDH Předslav

26 14 6 6 61: 38
26 12 6 8 57: 37
26 11 4 11 50: 49
26 8 7 11 54: 58
26 8 5 13 52: 72
26 8 5 13 39: 68
26 8 4 14 42: 69
26 6 10 10 40: 54
26 8 2 16 46: 73
26 7 5 14 36: 47
26 5 7 14 38: 67

48
42
37
31
29
29
28
28
26
26
22

( 9)
( 3)
( -2)
( -8)
(-10)
(-10)
(-11)
(-11)
(-13)
(-13)
(-17)

Ing Václav Blahouš

Historie
Pomník T.G.M.
v Měcholupech
Již devadesát let uplynulo od 9. června 1919, kdy byla v Měcholupech pořádána Národní slavnost při příležitosti
otevření Sadu národní svobody a odhalení
pomníku padlým vojínům a legionářům
s portrétem prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka.
Koncem října a začátkem listopadu
1918 se konaly četné oslavy vyhlášení samostatnosti československého národa. Občané v hojném počtu poslouchali projevy
čelních činitelů (v Předslavi řídícího učitele Karla Zemana, faráře Karla Tomana,
náčelníka Sokola učitele Jana Zemana a
dalších) o boji národa za samostatnost, o

300 letém útisku Habsburky, o zásluhách
legionářů a T. G. Masaryka na formování
nového státu. Všeobecné nadšení z nabyté
svobody přivedlo měcholupské občany Jana Vlasáka, Františka Krátkého č.15 a Václava Rašpla k podání žádosti obecnímu
výboru v Měcholupech, „zda-li by svolil
upraviti pozemek zvaný obecní sad a zasaditi tam dvě řady lip a dovolil ohraditi
týž, vše na útraty výše jmenovaných a
nazvati místo to Sadem Wilsonovým na
paměť příchylnosti presidenta Republiky
Americké k našemu státu Čekoslovenskému a jeho velikému výroku – Sebeurčení
malým národům.“ Obecní výbor svolení
k úpravám a pojmenování toho místa dal
dopisem ze 12.11.1918. Jmenovaní se do
úprav neprodleně dali s místní mládeží a
-5-

hned v listopadu koupili v Petrovicích 14
lip a zasadili je. Nadšení a veselí z konce
války a nabyté svobody se ale mísilo se
smutkem vzpomínek na místní mladé muže, kteří v této válce zaplatili svými životy. Vojínů a legionářů z Měcholup padlo
devět.
Práce na úpravě pro nový sad pokračovala i v zimním období, přidali se další
občané a vznikl Komitét pro postavení
pomníku padlým vojínům a legionářům.
Žulový pomník uprostřed sadu s vytesaným nápisem POMNÍK NÁRODNÍ
SVOBODY a datem 19 - 28/10 – 18
měl současně vyjádřit i vděk prezidentu
T. G. Masarykovi za jeho úsilí o prosazení
samostatnosti našeho národa. Proto byl
pan prezident požádán dopisem o souhlas

s umístěním svého portrétu na pomníku.
Přípisem ze dne 5.května 1919 byla žádost kladně vyřízena. Kruhový bronzový
portrét TGM má nad dolním okrajem
nápis NÁŠ PRVNÍ PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Sad
byl oplocen, osazeny lavičky, upraveny
pěšiny a vstupní brána nesla nápis SAD
NÁRODNÍ SVOBODY. Vše včetně
úpravy návsi bylo připraveno na „Národní
slavnost“, která se pořádala v pondělí
9.června 1919.
Již v neděli večer se na oslavu střílelo
z panských hmoždířů mnoho ran. Jeden se
ale roztrhl a jeho kusy letěly asi 200 m až
pod splav do potoka. I když v místě střelby stálo hustě lidí i dětí, nikomu se nic
naštěstí nestalo. Na pondělní slavnost přijely hned z rána ověnčené vozy z okolních
vsí (2 z Petroviček, 2 z Měčína, po jednom z Předslavi, Petrovic a Třebýciny) a
seřadily se v sadu mezi topoly. Přijela i
vojenská hudba dragounského pluku č.14

že spořitelní knížka je uložena u Okresní
správy politické, která současně žádá, aby
se jmenovaní o udržování pomníku svědomitě starali. (Číslo listiny 26532 ze dne
7.7.1919)
Za německé okupace v listopadu 1939
byla některými občany sňata horní část
pomníku s portrétem TGM a zakopána
před podstavec. Na něj byl umístěn železný kříž a sad se tedy proměnil na hřbitov s jedním hrobem. Začátkem května
1945 byla tato část vykopána a postavena
zpět na původní místo. Tam stojí do současnosti. Slouží ke cti občanům z Měcholupy, ale i funkcionářům, že v období po
roce 1948 nedali průchod snaze odstranit
tuto památku. Měla na tom pravděpodobně zásluhu i skutečnost, že na pomníku
není uvedeno jméno pana prezidenta.
Ke stočtyřicátému výročí narození
TGM se 7. března 1990 uskutečnila v sadu pietní vzpomínka. Rodačka paní Jarmila Králová z Prahy přednesla projev a za
vedení učitele V.Frančíka zazpívali školá-

Pomník v roce 1929

z Klatov, která u pomníku zahrála úvodní
skladbu. Slavnost pokračovala projevy
hostů podle programu. Po odhalení pomníku následoval průvod obcí do zámeckého parku Remíz, kde byly připraveny
stoly a sedadla, čepovalo se pivo a prodávalo jídlo. Koncertovala vojenská hudba, tančily se národní tance, byla i tombola a mnoho jiných atrakcí. Slavnosti se
zúčastnilo takové množství lidu, jaké jakživo v Měcholupech viděno nebylo. V parku se na vstupném po 2,- K vybralo přes
dva tisíce korun, i když tam přišla jen část
návštěvníků.
Dne 10.července 1919 obdržel Komitét od Okresní správy politické v Klatovech potvrzení pro tři výše uvedené zakládající členy, že byla uložena jistina jeden
tisíc korun u Městské spořitelny v Klatovech na jméno „Komitét pro udržování
Sadu národní svobody v Měcholupech“,

ci ZvŠI Měcholupy několik národních písní. Také bylo zmíněno, co bylo zveřejněno již v roce 1937 v denním tisku, že
tento pomník je nejstarším památníkem
TGM v republice postaveným.
V upraveném sadu s restaurovaným pomníkem se sešlo mnoho občanů místních i
z okolí. Za zajištění v té době aktuální akce se zasloužili Václav Motlík, ing. Zdeněk Vlasák, Jaroslav Schejbal a Zdeněk
Ujčík, který zhotovil ke vchodu do sadu
sloup, kde na dřevěné desce je vyryt nápis
„Sad národní svobody“ a stále pravdivý
citát TGM: Ne násilím, ale smírně / ne
mečem, ale pluhem a dlátkem / ne krví,
ale prací / ne smrtí, ale životem k životu /
toť odkaz velkých předků našich.
J.M.
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Řád maltézských rytířů
Jeho oficiální název zní: „Suverénní
vojenský špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty“. Pro řád jsou používány i další názvy: Johanité, Jeruzalémští či Maltézáci. V současnosti je
poslání řádu péče o nemocné, trpící a
opuštěné. Řád byl majitelem a držitelem
převážné části současného území naší
obce Předslav, od r. 1696 – r. 1924 tj. po
dobu 228 let. Samozřejmě, že svým hospodařením se podílel na rázu krajiny našeho regionu a zasáhl také do urbanismu
obcí patřících pod měcholupskou komendu. Ať už to byl souhlas či prodej parcel
poddaným pro jejich stavby, tak i řád sám
stavěl budovy a nejrůznější zařízení, která
se dochovala a ovlivnila současný ráz krajiny a obcí. Tento řád je i nejmenším státem světa, jehož území tvoří jen velmistrovský palác a převorství na Via Condotti
a na Aventinu v Římě. Celková plocha
území je 1,2 ha. Ve zprávě řádu (ale nikoli na jeho území) jsou dále na 3 desítky
nemocnic a další zdravotní, humanitární a
sociální zařízení a také pevnost San Angelo v metropoli Malty La Vallettě. Řádové občanství (tj. členství) má asi 10 500
osob, převážně (ale ne výhradně) šlechtického původu. Mezi nimi jsou např. hrabě
Norbert Kinský či kníže Karel Schwarzenberg, do nedávné doby ministr zahraničí
ČR a podobně. Členem řádu se může stát
každý kdo má šestnáct prokazatelných
šlechtických předků, zajištěn bezpracný
důchod, nehodlá se ženit, zřekne se osobního majetku ve prospěch řádu a složí
předepsané sliby.
Maltézský řád byl v minulosti pro své
velké majetky evropskou velmocí. Patřilo
mu mnoho objektů nejrůznějšího významu
a zaměření nebo také jinak řečeno komendy. Slovo komenda má svůj původ z latinského „commendo“ tj. svěřiti, odevzdati.
Nikoliv ze slova „commando“ tj. velení,
rozkazování. Vedle měcholupského statku
to byly v našem okolí komendy v Obytcích a v Dožicích u Nepomuku. Jednotlivé
komendy byly přidělovány rytířům do
užívání. Každých 5 let byly prováděny
kontroly hospodaření. Komtur, neboli držitel komendy, byl povinen udržovat hospodářské záležitosti, budovy a farní stavby v dobrém stavu. Dále musel pravidelně
odvádět povinné dávky řádu v patech a
naturáliích. Byl-li držitelem tento svěřený
majetek dobře ošetřován a rozhojňován,
nabýval rytíř práva získat komendu významnější. Veškerý majetek komendy patřil řádu, to znamená, že držitel s ním
nemohl jakkoliv nakládat a nebo o něm
rozhodovat.
Tento řád má státní zřízení monarchii.
Organizační strukturu tvoří 6 velkopřevorství (jedno z nich je v Praze), 3 podpřevorství a 41 národních asociací. Obvod
velkopřevorství Českého zaujímal v minu-

losti: Čechy, Moravu, Slezsko, Rakousko,
Štýrsko, Korutansko, Krajinsko a Tyrolsko. Jako řeholní řád má plnou státní suverenitu. V čele řádu stojí velmistr s titulem kníže, který úřad vykonává doživotně.
Jako představený řeholního řádu je podřízen přímo papeži. Je však současně suverénem svrchovaného řádu a požívá
výsad hlavy státu.
Úřad od roku 2008 zastává Matthew
Festing. Po boku velmistra stojí řádové
představenstvo. Možná, že si někdo z Vás,
čtenářů, pamatuje, když v roce 1968 jeli
v průvodu o Klatovské pouti maltézští rytíři na koních, kde byl nesen obraz Panny
Marie (kopie – která údajně potí krev).
Účast rytířů nebyla žádná souhra náhod,
ale pouze fakt, že P. Marie je vedle sv.
Jana Křtitele patronkou tohoto řádu. Další
skutečností je, že ve 2. polovině 90tých let
minulého století byla v Klatovech provozována sanitární služba tímto řádem. Kdy
červeno-bílé sanitky byly označeny osmihrotým maltézským křížem. Maltézští rytíři nosívali v boji purpurový (červený)
plášť s bílým osmihrotým maltézským křížem na prsou. Jinak nadále používají černou rozetu s velkým maltézským křížem
či černý talár, s maltézským křížem na
levé straně prsou a také smaltovaný znak
na nákrčníku. Znak
je: stříbrný heroldský kříž v červeném poli, podložen
osmihrotým křížem.
Po ukončení stěhování národů vyvstává v Evropě do popředí nový fenomén – křesťanství, které se
šíří zejména v poslední čtvrtině 1. tisíciletí
našeho letopočtu. V počátcích 2. tisíciletí
n.l. začínají evropští vladaři pořádat tzv.
křížové výpravy (ve znamení kříže) o znovunastolení křesťanské vlády ve „Svaté
zemi“, tj. v rozsahu dnešního Izraele. Prameny uvádějí celkem 8 výprav. Tyto výpravy se protáhly na 200 let a stály přes
milion životů. Dokonce se podařilo na
krátko utvořit Jeruzalémské království,
které se dařilo držet jedině silou rytířů. A
tak dochází k postupnému zakládání 3
rytířských řádů. Roku 1119 byl papežem
schválen řád Johanitů. Roku 1129 řád
Templářů a roku 1198 řád německých
rytířů. Templáři se krátce po založení
(kolem roku 1150) přemisťují do Francie
a začínají se spíše věnovat obchodu a
podnikání. V roce 1312 pak došlo ke zrušení řádu francouzským králem Filipem
Sličným. Templáři nosili bílý plášť s červeným křížem na prsou. Dodnes však trvá
mnoho tajemství a legend o Templářích,
jejich pokladu a zejména ve spojitosti se
Svatým grálem tvoří toto období nevyčerpatelné množství látky v literatuře.
Působiště německých rytířů bylo přeneseno na německé území, zejména do

Pruska a na pobaltské pobřeží až po řeku
Narvu, tj. až po Finský záliv, kde řád bojoval proti pohanům a šířil křesťanství.
Oděv – bílý plášť s černým křížem.
Když v bitvě o Jeruzalém v roce 1187
padli všichni rytíři i s velmistrem Rogerem de Moulins, přemístili se Johanité do
Gazy, kde v roce 1191 utpěli opět porážku. Z 3 000 rytířů přežilo jen 26 raněných.
Po té se stáhli na hrad Markat a když padl
Akkon (r. 1291), poslední křesťanská pevnost na Blízkém východě, přepravily se
zbytky rytířů na ostrov Kypr. Rytíři složili
přísahu, že se nevrátí na Západ a že budou
pokračovat v boji s muslimy. Při hodnocení čistě vojenské stránky v působení Johanitů (vojáci Krista) se však historikové
shodují v tom, že statečností a obětavostí
předčili všechny ostatní evropské bojovníky. Na Kypru si vybudovali loďstvo, osvojili si boj na moři a roku 1309 požádali
byzantského císaře Andronika II. Palaiologa, aby jim dal do léna Rhodos. Když
jim nevyhověl, zmocnili se ho násilím. Johanité – od té doby nazývaní rhodští rytíři,
ostrov mohutně opevnili. Rytířů sídlilo na
ostrově od 500 do 650. Ostrov, ale hlavně
pevnost, byly trnem v oku okolnímu světu
muslimů. A tak ani tady neměli Johanité
klid. První útok na ostrov podnikl egyptský sultán roku 1444 s flotilou 180 lodí,
skončil ale zničením loďstva i vyloděné
armády. V letech 1479 – 1480 zaútočil na
Rhodos turecký sultán Mohamed I., dobyvatel Cařihradu. Podařilo se mu za těžkých ztrát vylodit 100 000 mužů. Po dvou
měsících se rytíři vrhli do protiútoku (proti
stonásobné přesile) a smetli turecká vojska do moře. Roku 1522 zaútočili Turci
na ostrov se 150 000 muži. Rytíři se urputně bránili, za 6 měsíců zničili 80 000
tureckých vojáků. Urputný boj skončil rytířsky – ze strany sultána. Ten, uznávaje
hrdinství obránců, kterým nepřicházejí
posily, nabídl jim čestný odchod bez kapitulace. Historie Johanitů pak pokračuje na
Maltě, odkud je vypudil r. 1798 Napoleon
cestou do Egypta. Od této doby je jejich
hlavním sídlem Řím. Do Čech přišli Johanité r. 1153 a od r. 1183 byli u nás voleni
velkopřevorové, nebo jinak také nazývaní
mistři. Velkopřevorové byli šlechtici a
zpravidla vysocí státní úředníci Českého
království.
Když 4.10.1696 koupil velkopřevor
Ferdinand Ludvík Libštejnský hrabě z Kolovrat Měcholupy s okolím od Františka
Mikuláše hraběte z Morzína pro řád sv.
Jana, byl již 38. velkopřevor a byl c.k.
komoří a velitel lodí moltánských. Úřad
zastával v letech 1676 – 1701. Roku 1692
prodal komendu Vratislavskou za 30 000
tolarů městu Vratislavi.
Kupní smlouva je tohoto znění:
ve čtvrtek 4. října 1696 František Mikuláš, hrabě z Morzína prodává Ferdinandovi Ludvíku Libštejnskému, hraběti z Ko-7-

lovrat 3 panské dvory: Měcholupy, Makov a Újezdec. V Měcholupech vrchnostenský obytný dům s kaplí sv. Apoleny,
s pivovarem a příslušenstvím včetně vinopalny. Pak příslušné pozemky, luka,
pastviny, 5 ovocných sadů, 1 zahradu
zeleninovou, 2 chmelnice, 2 ovčíny, 2
vrchnostenské mlýny (Měcholupy a Třebíšov), 1 mlýn poddanský s pilou (Makov)
odváděl činži 15 zlatých ročně, 1 pilu, 5
výsedních hostinců, 9 kaprových rybníků
s násadou 231 kop kaprů, 15 třecích
rybníčků do nichž jsou zahrnuty 2 rybníky
na pstruhy. Do 1 třecího rybníčku se dává
81 kapřic a 81 kaprů, dále potoky,
příslušné lesy (výměra lesů se v této době
udávala v lečích, 1 leč = 20 tenat), dále
vápenky a panskou kovárnu. Potom 6
vesnic: Měcholupy, Makov, Petrovičky,
Třebíšov, Domažličky, Ujezdec a osadu
Těšnici. Celkem 22 celých a 5 polovičních sedláků, 16 chalupníků, vdovy a
sirotky za 61 000 zlatých rýnských a 300
zlatých klíčného. 3 ženy a 3 děti, 2 pohůnky a 2 pacholky prodávající vyjmul
z kupní smlouvy a vzal si je s sebou.
23.11.1696 přikoupili Johanité Pečetín, později též Zbyslav a Hůrku. 39. mistr
byl František Zikmund hrabě Thun-Hohenstein, byl c.k. dvorní rada. Byl ustanoven v roce 1701 mistrem, a zemřel před
nastoupením v tento úřad. 40. v pořadí byl
velkopřevor Wolfgang Sebastián hrabě
z Potingen. Tuto hodnost vykonával v letech 1703 – 1707 a byl místodržící v Čechách. Funkci 41. mistra zastával Václav
Vratislav hrabě z Mitrovic v letech 1711 –
1712. Byl nejvyšší sudí, pak kancléř království Českého. Byl pochován v Praze
v kostele sv. Jakuba a jeho mramorový
náhrobek je jeden z nejvýznamnějších,
mající velkou uměleckou cenu. Impozantní vnitřek chrámu s 21 oltáři (po sv. Vítu
nejdelší pražský kostel) má vynikající
akustiku a proto v něm jsou konány koncerty chrámové a vážné hudby. 42. velkopřevor byl Ferdinand Leopold Dubský,
svobodný pán z Třebomyslic. Zastával
tento úřad v letech 1714 – 1721 a byl vyslancem řádu sv. Jana a místoadmirál. 43.
mistr byl Karel Leopold hrabě Herberstein, v letech 1721 – 1726, byl císařský
tajný rada, dědičný komoří a postolný. 44.
velkopřevor Gundakar Poppo hrabě z Dietrichsteina 1727 – 1735, císařský tajný
rada, vystavěl v letech 1726 – 1731 nový
sídelní dům velkopřevorů v Praze na Malé
straně – Velkopřevorské náměstí. Dům
patří k nejkrásnějším barokním stavbám
na Malé straně. V paláci se umístěno
hudební oddělení Národního muzea s cenou sbírkou starých hudebních nástrojů.
V zahradě se konají v létě hudební vystoupení. Tento pozemek daroval král Vladislav Johanitům po jejich příchodu do
Čech. Ti ve 12. století na něm postavili
původní románskou baziliku, sídelní dům

velkopřevora a klášter Johanitů. V roce
1420 však husité kostel, dům i klášter
poničili a vypálili. Jen kostel „Pany Marie
pod řetězem“ byl obnoven a je nejstarším
kostelem na Malé straně. Sídlo velkopřevora pak bylo přesunuto na Strakonický
hrad, kde setrvali celých 311 let.
Husitství způsobilo nesmírné škody,
nejen hmotné, ale také duchovní a morální. V předminulém zpravodaji jsem se
zmiňoval o vypálení Tuklek husity. Lze
ale jmenovat i další osady z našeho okolí,
ves Chýlava (mezi Hrází a Třebýcinkou),
ves Luh (na Měčínsku), klášter Dominikánů v Klatovech, klášter Cisterciáků

Kultura
Z činnosti kulturní komise
OÚ Předslav
V jarním období jsme uspořádali tři
různorodé akce.
V sobotu 4. dubna se v Makově v hostinci zdobila vajíčka. Sedm žen z našeho
regionu ochotně předvedlo své umění
ostatním asi šedesáti zájemcům. Zdobilo
se bavlnkami, barevnou moukou, skládanou stuhou i krepovým papírem a vyráběli
se motýlci z korálků. Jsme rádi, že přišly
nejen ženy, ale že se zúčastnilo také hodně dětí, a dokonce někteří muži.

v Klášteře u Nepomuka… To znamená, že
v rámci celého státu to byly stovky
případů.
Jak takováto likvidace objektů probíhala si lze ukázat na jedné epizodě z této
doby: „Když 10. srpna 1420 pražští husité
pod vedením kněze Václava Korandy
přepadli Zbraslavský klášter, nebylo již
koho mordovat či upalovat neboť mniši se
zachránili včasným útěkem, vrhly se opilý
husité na pohřebiště českých králů a
zdemolovali jej. Mrtvolu Václava IV. Vytáhli opilci z rakve, (zemřelý 16.8.1419)
položili ji na oltář v kostele, obložili senem a lili jí do hrdla pivo a tančili. Mrt-

volu pak pohodili u řeky (Vltavy), klášter
pobořili a vypálili. Mrtvolu panovníka našel jistý rybář jménem Moucha a pohřbil
ji. Když se po třech letech sháněli čeští
páni po svém vladaři, ukázal jim zmíněný
rybář za odměnu 20 zlatých hrob. Mrtvola
Václava IV. Byla pak slavnostně přenesena na Vyšehrad. Odtud na Hradčany a
nakonec uložena v kryptě v chrámu sv.
Víta.“
Kdoví, kolik je ještě takových neobjevených „lahůdek“ po archivech o naší
historii??
pokračování příště
J.Š.

Další akcí bylo sobotní odpoledne
s aerobikem, které se uskutečnilo 25.
dubna 2009. Sokol Předslav poskytl pro
cvičení opravený sál sokolovny. Účast
cvičících bohužel nebyla tak velká, jak
jsme očekávali. Bylo krásné jarní počasí,
které lákalo spíše do přírody než do
tělocvičny. Pro příští cvičení vybereme
vhodnější termín.
Na sobotu 30. května se jistě těšili
v nejedné rodině. Připravili jsme vítání
nových občánků do života.. Konalo se
v hostinci v Makově. Bylo pozváno 12
dětí, které se narodily v letošním roce. Na
tuto hezkou slavnost nakonec přivedli

rodiče šest holčiček a dva chlapce. Akce
byla zahájena krátkým vystoupením dětí
z MŠ v Předslavi, poté pan starosta oslovil přítomné slavnostním projevem a přivítal nové občánky do života. Dětem byl
předán malý dárek a pamětní list, maminkám kytička. Nakonec se rodiče podepsali
do pamětní knihy a své dítě si mohli
nechat vyfotografovat v připravené kolébce. Všichni přítomní si užívali příjemnou
atmosféru. Rodiče potěšil zájem OÚ o
jejich nově narozené potomky.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Počátkem měsíce května uspořádal SDH Němčice ve své obci „Májovou“ taneční zábavu a v Předslavi pak místní TJ Sokol
zábavu „Pouťovou“.
Napilno měli v tomto čtvrtletí naše sbory dobrovolných hasičů. 16. května se v Janovicích nad Úhlavou konal závěrečný
sraz celoroční hry Plamen, ve které družstvo mladých hasičů z Předslavi soutěží v hasičských znalostech a dovednostech
s ostatními kolektivy mladých hasičů celého klatovského okresu. Podzimní kolo se jim posledně nevydařilo tak, jak by si
představovali a tak se tentokrát velice snažili napravit si reputaci, což se jim celkem podařilo. Ve velice početné a těžké
konkurenci 55 soutěžících družstev se v konečném celkovém pořadí umístili na 19. místě. V soutěžích jednotlivců dosáhla
nejlepších výsledků v tomto kolektivu Marie Pojarová, která si tak vybojovala krásné 4. místo.
23. května se v areálu fotbalového hřiště v Měcholupech konala okrsková soutěž hasičských družstev z obvodu naší obce.
Zúčastnila se jí čtyři soutěžní družstva (SDH Makov, SDH Měcholupy, SDH Němčice a SDH Předslav) a mimo soutěž pak
ještě družstvo žen SDH Předslav a družstva mužů SDH Bolešiny a SDH Domažličky. Hodnocená družstva skončila v soutěži
následovně: 1. Předslav, 2. Měcholupy, 3. Makov a 4. Němčice. První tři družstva postoupila do obvodní vyřazovací soutěže
v Lubech u Klatov.
6. června se družstvo žen SDH Předslav zúčastnilo vyřazovacího kola okresní soutěže žen ve Velkých Hydčicích. Zde se
jim požární útok nepodařil tak dobře jako předtím v Měcholupech a tak skončily na 15. místě z 23 sotěžních družstev.

Pozvánky:
Tentokrát Vás nezveme na žádnou konkrétní akci konanou někde v rámci naší obce, ale na internetové stránky. Pan
Zdeněk Zástěra z Měčína začal tvořit stránky věnované fotogalerii mikroregionu Měčínsko, kde máte možnost spatřit i
některé dnes již historické snímky z Němčic, z Předslavi a z Třebíšova. A s postupem času možná i z ostatních míst
naší obce. Zmiňované stránky naleznete na adrese: www.mecinsko.webgarden.cz
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