Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 16.

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

roč. 2010

Vážení spoluobčané,
Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly v naší obci volby do obecního zastupitelstva. 7.11.2010 se uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva obce. S výsledky voleb se můžete seznámit v tomto Zpravodaji.
Rád bych poděkoval všem občanům, kteří kandidovali do zastupitelstva obce a pomohli tak vytvořit širší možnost výběru
zastupitelů. V současné době zastupitelstvo připravuje rozpočet obce na příští rok, a také Plán rozvoje obce na období 2011 – 2014.
S tímto Plánem rozvoje všech našich obcí, a také jak jej financovat, Vás seznámíme na únorovém zastupitelstvu.
Konec starého a začátek nového roku bývá ve znamení mnoha kulturních a společenských akcí. Na řadu z nich Vás zveme
v pozvánkách již v tomto Zpravodaji.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2011 .
Šindelář Petr – starosta obce

Informace obecního úřadu
Ve volbách do zastupitelstva obce, konaných 15. a 16. října 2010 byli zvoleni:
Ing. Václav Blahouš
Václav Kraus
Jaroslav Kreuzer
Luboš Rašpl
Vladimír Rašpl
Luboš Šilhavý
Petr Šindelář
Václav Vlasák
Anna Vlasáková

Předslav
Petrovičky
Předslav
Předslav (Němčice)
Měcholupy
Němčice
Němčice
Makov
Měcholupy

261 hlasů
251 hlasů
283 hlasů
273 hlasů
197 hlasů
261 hlasů
368 hlasů
240 hlasů
216 hlasů

Informace z jednání OZ
Ustavující zasedání OZ konané dne 11.11.2010 v Makově :
Usnesení:
I.

ZO volí mandátní komisi pro ověření platnosti voleb ve složení p. Luboš Šilhavý, p. Václav Kraus, p. Luboš Rašpl

II.

ZO na návrh mandátní komise ověřuje platnost voleb všech členů ZO Předslav.

III.

ZO schvaluje program ustavujícího zasedání

IV.

ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.

V.

ZO určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

VI.

ZO schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty a volební komisi ve složení p. Luboš Šilhavý, p. Václav Kraus,
p. Luboš Rašpl.

VII.

ZO volí starostou obce pana Petra Šindeláře.

VIII.

ZO volí místostarostou obce pana Ing. Václava Blahouše.

IX.

ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

X.

ZO volí předsedou finančního výboru, pana Luboše Šilhavého.

XI.

ZO volí předsedou kontrolního výboru, pana Václava Krause.

XII.

ZO volí členy finančního výboru: pana Luboše Rašpla, pana Jaroslava Kreuzera.

XIII.

ZO volí členy kontrolního výboru: pana Vladimíra Rašpla, pana Václava Vlasáka

XIV.

ZO zřizuje kulturní komisi.

XV.

ZO volí předsedou kulturní komise, paní Annu Vlasákovou a členy kulturní komise paní Janu Šindelářovou, paní Pavlínu
Vlasákovou a paní Marii Blahoušovou.
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XVI.

ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., přílohy č. 1: měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Předslav
ve výši 3 500,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu finančního výboru 600,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu kontrolního
výboru 600,- Kč; měsíční odměnu pro předsedu kulturní komise 600,- Kč; pro člena zastupitelstva měsíční odměnu ve výši
400,- Kč.

XVII.

ZO schvaluje počet pracovníků Obecního úřadu Předslav – 1 pracovnice.

XVIII. ZO potvrzuje platnost stávajícího jednacího řádu ZO Předslav.

1. zasedání ZO Předslav konané dne 9.12.2010 v Předslavi :
Usnesení:
č.

1 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od ustavujícího ZO Předslav.

č.

2 – ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny č. 8/2010. ZO pověřuje starostu schválením rozpočtových změn vzniklých do
konce roku 2010 a tyto pak předložit ke schválení ZO na nejbližším zasedání.

č.

3 – ZO projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2011 v závazných ukazatelích takto: daňové příjmy – 6 000 000 Kč; nedaňové
příjmy – 1 692 230 Kč; přijaté dotace – 265 000 Kč; příjmy celkem –7 957 230 Kč; výdaje běžné –5 787 000 Kč; kapitálové
výdaje – 200 000 Kč; výdaje celkem –5 987 000 Kč a rozpočtový výhled na období 2011-2013

č.

4 – ZO projednalo a schvaluje cenu prodávaných zbytkových pozemků v intravilánu obce na další období ve výši 40 Kč/m² pro
všechny obce.

č.

5 – ZO projednalo schvaluje hlavní inventarizační komisi pro rok 2010 ve složení: předseda – p. Ing. Václav Blahou; členové –
p. Václav Kraus, p. Luboš Šilhavý

č.

6 – ZO projednalo a schvaluje a) cenu poukázek na svoz domovního odpadu pro fyzické osoby na I. pol. 2011, která se skládá
z ceny poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km: 1 x 14 dnů – 525,- Kč + 40,- Kč = 565,- Kč; 1 x 4 týdny –
335,- Kč + 40,- Kč = 375,- Kč; S1 – 765,- Kč + 25,- Kč = 790,- Kč; SII – 420,- Kč + 45,- Kč = 465,- Kč b) příplatek ke svozu
pro právnické osoby a osoby podnikající na území Obce Předslav pro I. pol. 2011: 1 x 14 dnů – 40,- Kč; 1 x 4 týdny –
40,- Kč; S1 – 25,- Kč; SII – 45,- Kč.

č.

7 – ZO projednalo a rozhodlo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Předslav a RWE Gasnet s.r.o. o prodeji plynárenského zařízení
Němčice za částku 3 404 000 Kč + 20 % DPH v jedné splátce.

č.

8 – ZO projednalo a schvaluje záměr možnosti prodat část parc.č. 790/25 v k.ú. Předslav.

č.

9 – ZO projednalo a schvaluje záměr možnosti prodat část parc.č. 790/22 v k.ú. Předslav.

č. 10 – ZO projednalo a schvaluje pronájem letního parketu Na Lískách v Makově panu Romanu Raišlovi na zezónu 2011.
S maximálním počtem akcí 7. Cena za pronájem areálu 5 000 Kč + energie na 1 akci.
č. 11 – ZO projednalo a schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Předslav a p.Václavem Zíkou a Zdeňkem Zíkou na prostory pro obecní
úřad v Předslavi č.p. 53.
č. 12 – ZO projednalo a schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Předslav a Měcholupskou zemědělskou a.s. ve věci rezervního
veřejného vodovodu.
č. 13 – ZO projednalo a bere na vědomí informaci starosty ve věci projektu „Veřejná zeleň“ a žádosti SÚS Klatovy ohledně kácení
stromů podél komunikací.
č. 14 – ZO projednalo a schvaluje prodloužení lhůty do 31.12.2011 na vyúčtování příspěvku pro SDH Předslav na opravu historické
stříkačky.
č. 15 – ZO projednalo a schvaluje příspěvek pro pěvecký sbor Lada ve výši 5 000 Kč s termínem vyúčtování do 31.12.2011.
č. 16 – ZO projednalo a schvaluje Směrnici o DPH a směrnici o časovém rozlišení.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Základní škola
Snad každý z nás se koncem roku
ohlíží zpět a hodnotí. Co do počtu akcí
v životě školy byl rok 2010 bohatý a organizačně náročný. V souvislosti s tím si
uvědomujeme, jak velké štěstí máme, že

máme plnou podporu Obce Předslav, rodiče ochotné podat pomocnou ruku a rodiče štědré, kteří přispívají sponzorskými
dary.
Všem rodičům a široké veřejnosti jsme
již děkovali za pomoc při oslavách v červnu. Nyní nesmíme zapomenout na ty,
kteří nám pomohli s podzimním úklidem
školní zahrady a přilehlého okolí, s úpra-2-

vami ve školní družině. Rádi bychom
zvlášť poděkovali za sponzorské dary
v celkové hodnotě 4700,-Kč na vánoční
dárky pro mateřskou školu.
Celý prosinec jsme si užívali s dětmi
adventní čas. Připomínali jsme si tradice
spojené s tímto obdobím, nejen v Čechách,
ale i ve světě. K besedě jsme pozvali hosty, jejichž mateřským jazykem není češti-

na. Vydali jsme se na výlet do Domu
historie Přešticka, do Příchovic na betlém,
vyráběli jsme adventní věnce, byli jsme
v DDM v Klatovech, abychom připravili
překvapení pro rodiče. Kromě rozsvícení
vánočního stromu jsme letos sestavili ve

spolupráci s veřejností betlém. Všem, kteří
přispěli svými nápady k realizaci, děkujeme.
Mezi zážitkové akce, které jsou pro
rozvoj dětí nepostradatelné, jistě můžeme

zařadit čertovskou besídku v sokolovně a
vánoční koncerty.
Přejeme krásné a pohodové Vánoce,
hodně zdraví a štěstí v novém roce.

jsou převezeny do rodné Předslavi. Pohřeb se všemi vojenskými poctami, vojenskou hudbou, zástupci zemského a okresního četnického velitelství, zástupci
okresu a s velkým počtem občanů z celého kraje, proběhl 25.9.1938 z rodného
domku, kdy je rakev v doprovodu bratra,
sester a jeho staré matky odnášena na
místní hřbitov. V průběhu smutečního obřadu je v několika proslovech vylíčena
jeho životní dráha a malý rodinný hrob
zdobí, krom jiných, i věnec prezidenta
republiky. Druhá světová válka ještě ani
nezačala, a přesto si už vybírala první
oběti. Poblíž místa, kde byl tak zákeřně
přepaden, se dnes nachází malý kamenný
pomníček s tesaným křížem a s nápisem
v českém a německém jazyce: „Zde padly
první výstřely během vyhrocujícího se
nacionalistického šílenství, dne 21.9.38.
Ze zálohy zde byl příslušníky freikorpsu
zastřelen Antonín MĚSÍČEK, četnický
velitel z Rychnůvku. Zemřel 23.9.1938. To
byla první oběť vraždění. Jako odplatu za
tento čin položili další lidé své životy v letech 1945-1946. Vzpomeňme všech obětí i
těch dalších, kteří následovali. Poučíme
se…?“ Závěrečná slova „Poučíme se…?“
byla neznámou rukou v obou jazykových
verzích poničena a jsou dnes nečitelná.
Druhou válečnou obětí v Předslavi se
stal úředník Bohumír Kroupa z čísla popisného 18. Ten byl, podobně jako zhruba
640 tisíc dalších občanů Protektorátu
Čechy a Morava, totálně nasazen na práci
v Říši. Pracovní a životní podmínky totálně nasazených byly velice těžké. Lidé byli
většinou ubytováni v hromadných táborech s nedostatečným hygienickým zázemím, pracovali až 72 hodin týdně, přičemž poskytovaná strava neodpovídala
předepsaným normám. Továrny a blízké
ubytovny se často stávaly cílem spojeneckých náletů, které měly za úkol ochromit
německé hospodářství. Nejhorším druhem
totálního nasazení byly otrocké práce,
které museli vykonávat vězni koncentračních táborů a váleční zajatci. Ve srovnání
s nimi se ostatním nuceně nasazeným
vedlo přeci jen o trochu lépe. Bohumír
Kroupa měl při svém nedobrovolném
pracovním pobytu v Říši možnost poznat i
utrpení právě těch, se kterými bylo
zacházeno nejhůře a nezůstal vůči tomuto
poznání lhostejným. Zapojil se do ilegální
činnosti zaměřené na pomoc těmto chudákům a to se mu nakonec stalo osudným.

Za napomáhání útěku ruských zajatců byl
zatčen a posléze deportován do jednoho
z německých koncentračních táborů, kde
pak na následky fyzických útrap zemřel.
Od roku 1944, kdy v Německu docházelo
ke stále intenzivnějšímu bombardování továren, využívali totálně nasazení, zejména
mladí lidé, nepřehledných situací a prchali
domů, kde se však byli nuceni ukrývat
před Gestapem. V Předslavi byl jedním
z takových uprchlíků například Jan Šlajs.
Z totálního nasazení se nevrátilo zhruba
6 000 Čechů a přibližně 60 000 českých
občanů zemřelo do dvou let po návratu
domů z nucených prací na následky vyčerpání či infekčních chorob. Po porážce a
kapitulaci Německa v květnu 1945 označila světová veřejnost nucenou práci za
jeden z největších zločinů, jichž se nacismus dopustil, a nucená otrocká práce se
stala jedním z hlavních bodů obžaloby válečných zločinců před vojenským tribunálem v Norimberku.
V září a říjnu 1944 se činnost německého Gestapa zaměřila na rozbití české
hasičské organizace. Nastalo hromadné zatýkání vedoucích hasičských pracovníků,
kterých bylo uvězněno přes tisíc a 954
z nich na to doplatilo svým životem. V září roku 1944 došlo na železniční trati u
Točníka k partizánské sabotáži, při které
byl časovanou náloží vyhozen do vzduchu
nákladní vlak. K následnému požáru byla
povolána i jednotka předslavských hasičů.
Po uhašení hořících vagónů, přímo při
vlastním zásahu, byl klatovským Gestapem zatčen tehdejší velitel předslavského
sboru a zároveň velitel Okresní hasičské
jednoty Klatovské číslo 5 (zahrnovala tehdy oblast Klatov, Plánice, Přeštic a Nepomuku) Václav Šimice, spolu s některými
dalšími hasičskými pracovníky v okrese.
Po krutých výsleších klatovského Gestapa
byl následně deportován do nechvalně proslulé věznice pražského Gestapa v Malé
pevnosti v Terezíně, kde v nelidských podmínkách strádal celou polovinu roku až do
konce války. Životní podmínky uvězněných se v této věznici od jejího založení
v roce 1940 rok od roku zhoršovaly a vězni byli nuceni k vysilující otrocké práci.
Až do posledních dnů války se většina
z nich musela podílet na válečné výrobě a
práci pro říši. 10. května 1945 přijelo do
Předslavi zvláštní vysoké zelené auto.
Zajelo do dvora k Šimicům, kam vzápětí
nadšený jásot přivolal řadu místních obča-

Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Historie
Pomník padlým v Předslavi
Kamenná mohyla, která byla jako
Pomník padlým vystavěna v lipovém parčíku v blízkosti školy v Předslavi, je trvalou vzpomínkou na oběti druhé světové
války, na rodáky naší obce, kteří položili
své životy pro ideál svobody a cti.
Konkrétně je věnována zejména těmto
třem osobám.
Prvním předslavským rodákem, kterého skosila roztáčející se mašinérie německého fašismu, byl četnický strážmistr
Antonín Měsíček. Pocházel z Předslavi
z domku s číslem popisným 7 a byl synem
Josefa Měsíčka, mistra truhlářského, a
jeho ženy Filomeny, rozené Suché. Stal se
uznávaným strážcem zákona a ve 30
letech byl, jako člen nově formovaného
bezpečnostního sboru – Stráž obrany státu
(SOS), přidělen coby vrchní četnický
strážmistr na četnickou stanici v dnes
zaniklé pohraniční jihočeské obci „Německý Rychnov“ nebo též Rychnůvek,
nedaleko Frymburka. Situace v celém pohraničí se postupně vyhrocovala a v roce
1938 byla hranice v této oblasti již velmi
neklidnou. Útoky Sudetoněmeckého Freikorpsu (tajné teroristické organizace Sudetských Němců na území první Československé republiky) a henleinovských ordnérů (příslušníků úderných oddílů Henleinovy SdP, ke kterým se hlásili hlavně
zfanatizovaní mladí henleinovci) na české
obyvatelstvo, zejména pak na osoby reprezentující v pohraničí státní moc, se stupňovaly až do té míry, že dne 21.9.1938
dochází nedaleko osady Pasečná, která
tehdy ještě nesla název Reitenschlag,
k tragédii. Tohoto osudného dne vyráží
Antonín Měsíček na služebním motocyklu
kontrolovat svěřený úsek hranice. Projede
Pasečnou a směřuje dál směrem ke
Spáleništi. V jedné ze zatáček, nedaleko
hájenky Ressler na Růžovém vrchu, náhle
naráží do tenkého ocelového lanka, které
je tu na něj nastraženo napříč silnicí. Je
jím stržen na zem, zazní výstřely a
nezůstává jen u nich. Četnický velitel
Měsíček je napaden ze zálohy dokonce i
dvěma granáty. Ač je těžce raněn, podaří
se mu doplazit pod nedaleký silniční most
a posléze se dokonce dokáže vrátit do
osady Pasečná. Je dopraven do nemocnice
v Českém Krumlově. Jeho zranění jsou
však natolik vážná, že jim o dva dny
později 23.9.1938 podléhá a jeho ostatky
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Slavnostní odhalení pomníku v Předslavi dne 8.6.1947
nů. To se spolu s jinými vrátil Václav Ši- dovozem kamene, ale i svou prací. Kámen
mice z Terezína zpět domů. Vrátil se sice na výstavbu pomníku byl dovezen též
šťasten z opětovného shledání se svými členy hasičských sborů z Třebýciny a
blízkými a z obnovené svobody, přijel Makova.
však ve velmi zbědovaném stavu, na němž
Dne 8. června 1947 pak uspořádala
se podepsaly všechny útrapy žalářování a Okresní hasičská jednota Klatovská č. 5
nelidského zacházení. Za deset dní na to, pod záštitou Místního národního výboru
20. května, pak ve věku 47 let podléhá jeho slavnostní odhalení. Zúčastnilo se ho
v klatovské nemocnici skvrnitému tyfu, na 900 hasičů z širokého okolí, včetně
který si z Terezína přinesl. O jeho velké místního hasičského sboru v Předslavi,
oblíbenosti v řadách hasičských svědčí už početná delegace zástupců Sboru národní
jen to, že se na jeho pohřeb sjelo více než bezpečnosti, který se po válce stal ná1 500 hasičů a jeho poslední cestu z rod- stupnickou organizací prvorepublikového
ného domu na místní hřbitov, kam byl četnictva, a mnozí představitelé široké
uložen do rodinné hrobky, doprovázel veřejnosti. O značném rozsahu této slavchod motorů 10 stříkaček.
nosti vypovídá i čistý příjem z této oslavy,
Po osvobození od fašistické okupace, který činil 22 310,- Kč, z čehož polovina
v květnu 1945, se život v Předslavi postup- byla odvedena do pokladny Okresní haně vracel do mírových kolejí a válečné sičské jednoty a druhá polovina zůstala
jizvy se zvolna zacelovaly, ale na své za- místnímu sboru. Pomník pak byl předán
hynuvší rodáky místní zapomenout ne- do opatrování a udržování škole, obci,
chtěli. Na jaře roku 1947 se uskutečnila hasičstvu a školní mládeži pod vedením a
výborová schůze sboru dobrovolných hasi- dohledem učitelského sboru.
čů Předslav spolu se zástupci vedoucích
Poslední místní oběť ozbrojených konsložek v obci a okolních hasičských sborů. fliktů, které 2. světová válka přinesla,
Byly na ni plánovány oslavy 55. výročí však na tomto pomníku uvedena být nezaložení místního hasičského sboru s tím, mohla. Došlo k ní totiž až téměř rok po
že by měla být při té příležitosti odhalena jeho odhalení, kdy 4.5.1948 zahynul na
pamětní deska bývalému veliteli sboru východním Slovensku předslavský rodák
Václavu Šimicovi. Tehdy podal Jan Pra- Emanuel Polák. Přesto, že byla německá
žák z Měcholup návrh, aby byl padlým armáda spojeneckými vojsky na hlavu
postaven pomník. Že by mohl stát v lipách poražena a kapitulovala již v květnu 1945,
před školou, na místě, kde se do té doby docházelo na území naší osvobozené renacházela socha sv. Jana Nepomuckého, publiky ke krvavým ozbrojeným střetům
která by mohla být přemístěna blíže ke ještě několik let po té. Jednak to byly na
kostelu. K tomuto návrhu se přidal před- naší západní hranici útoky německých
seda MNV Antonín Jirkovský, který pro- záškodnických werwolfů, kteří se nemohli
hlásil, že místní organizace KSČ stejně smířit s tím, že Německá říše byla porachtěla postavit pomník vrchnímu strážmis- žena od „slovanských podlidí“ a tak se jim
trovi Antonínu Měsíčkovi a Bohumíru touto formou mstila za svoji prohru.
Kroupovi. Bylo tedy rozhodnuto postavit Docházelo ke střetům s československou
společný památník všem těmto obětem a armádou, která obsazovala pohraničí.
umístit na něj obě připravované desky. Při Menší vojenské jednotky byly napadány
stavbě tohoto pomníku, která tehdy trvala střelbou ze zálohy, docházelo k teroristicnecelý měsíc, místním vydatně pomáhali kým pumovým útokům. Příslušníci Werčlenové hasičského sboru z Měcholup, wolfu prováděli útoky proti českým cipánové Pražák, Rašpl a Motlík, a to nejen vilistům, kteří byli před válkou vyhnáni a
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vraceli se zpět do svých domovů, mnohdy
docházelo k ničení jejich majetku, nezastavili se ani před vražděním německých
antifašistů. Ještě roku 1946 došlo k vraždám několika československých policistů.
Československo se tak paradoxně stalo
zemí, kde teroristická a záškodnická činnost Werwolfu po ukončení války byla ze
všech zemí nejvyšší. K ozbrojeným přepadům však nedocházelo jen na hranici západní. S koncem války se na slovenské
území stáhly z Polska, odkud byly vytlačeny, partyzánské jednotky Ukrajinské
povstalecké armády, známé též jako
Banderovci. Vypsání příčin jejich vzniku,
historie a zvratů jejich působení v dobách
války by vydalo na samostatný článek.
Pravdou však je, že k likvidaci těchto jednotek bylo v poválečném Československu
vyvinuto nemalé úsilí a do bojů s nimi
vysláno mnoho Slováků i Čechů, převážně
z řad ozbrojených složek SNB, a že ke
střetům s nimi docházelo až do poloviny
roku 1948, kdy už byly jejich zbytky buď
zlikvidovány, nebo se jim podařilo projít
přes naše území do Rakouska. Na jaře
roku 1948 převzal boj s těmito jednotkami
nově zřízený prapor s názvem „Tygr“.
Jeho veliteli, nadporučíku Antošovi, podali 4.5.1948 k ránu toto hlášení: Asi 15
členná banderovská skupina narazila ve
03:30 hod. jižně od železniční stanice
Drienovská Nová Ves na tříčlennou hlídku SNB. Po přestřelce a boji zblízka skupina hlídku obklíčila. Desátníka Imricha
Marcinku ze stíhacího oddílu SNB Humenné banderovci zajali, odzbrojili a odvlekli. Skupina přešla pravděpodobně na
západ od Drienovskej Novej Vsi přes kótu
414 – Ostrá na kótu Tlustá. V tu chvíli
bylo prešovské velitelství praporu na
plošinách aut. Velitelé rot Jestřáb a Ostříž
převzali rozkazy. Na pomoc přišla i rota
vojska místní posádky. Dalo se předpokládat, že se banderovci budou chtít přes
den skrýt v některé z nespočetných roklin
na východním okraji Braniska, za tmy
přejít Sopotnicu a jejím údolím se dostat
do bludiště Slovenského ráje. Proto bylo
podle rozkazu třeba přehradit skupině
postup na západ, ochránit obec Suchá
Dolina a skupinu zlikvidovat. Nejtěžší
úsek obsadila rota Ostříž. Bylo téměř
jisté, že se skupina pokusí přejít suchodolinské louky a proniknout do hustých
staletých lesů. Ostříž měl zkušené bojovníky. Strážmistr Jozef Prošek z Dovhe na
Zakarpatsku vstoupil v prvních dnech
války do řad Rudé armády, a od roku
1944 pak působil jako samopalník v Svobodově armádě. Po osvobození se nevrátil
domů a rok po válce, jako 22 letý,
vstoupil do ZNB. V rotě byl i strážmistr
Emanuel Polák, jeden z nejstarších, devětadvacetiletý, pocházející od Klatov. Hned
po válce narukoval, a celý rok 1947 bojoval proti banderovcům. Právě jejich druž-

stvem velitel 3. čety, strážmistr Pospíšil,
přehradil zastrčené údolí se starým Prokopovým mlýnem a úzkou, vodami vymletou cestou. 17 střelců na kilometr. Ne
zas tak moc. Padala tma. Mlýn už bylo
sotva vidět. Po linii šel rozkaz: nekouřit,
nemluvit, hlídat všechny přístupy do
údolí. Prošek s Polákem zalehli za terénní
vlnu, na 5 kroků od cesty. Kousek před
nimi si našel místo strážmistr Kozel. Tři
metry nad svahem zalehli samopalníci
Reh a Purkrábek. K družstvu se připojil
velitel Pospíšil. Hodinky ukazovali rovných 22:00, když se ozvalo domluvené
syknutí. Prošek! Před nimi něco bylo.
Zvěř? Člověk? Podezřele zapraskala větvička. Opět ticho. Pak něco jako krok. A
znovu praskla větev. Kozel nevydržel a
vykřikl: Stůj kdo tam! Všechno ztichlo,
praskot i kroky – banderovci. Kozel bez
váhání vypálil. Nocí zahřměl první výstřel. Odpověď přišla vzápětí. Neviditelní
střelci vychrlili na obránce krupobití střel.
Hned prvé střely zasáhli Poláka i Proška,
byli raněni, celí v krvi, ale živí. Svlékli je
z uniforem, stáhli jim holínky a ticho přervaly zlověstné výstřely. Bezmocní zajatci
dostali ránu do týla. Poslední naši padlí
v této nemilosrdné, divné válce. Na místě

jejich skonu, poblíž Velké Lodiny, se dnes
nachází malý pomníček s nápisem ve
slovenštině: „V BOJI PROTI FAŠISTICKÝM BENDEROVSKÝM BANDÁM PADLI DŇA 4.5.1948 STRÁŽMAJSTRI ZNB
EMANUEL POLÁK NAR. 22.8.1918,
JOZEF PROŠEK NAR. 20.6.1924. ČESŤ
ICH PAMIATKE!“. V období reálného
socialismu bylo působení banderovských
jednotek odsuzováno a jednostranně interpretováno. Po roce 1989 se začaly objevovat i opačné sklony, kdy jsou ukrajinští
nacionalisté glorifikováni a označováni
jako „bojovníci za národní svobodu“. Jejich činnost je na jedné straně třeba vidět
v historických souvislostech a mít na
zřeteli jejich snahy o získání samostatnosti, na straně druhé je ale třeba vidět
jejich vlastní činnost, jakou byly masakry
civilních obyvatel, násilí, rasismus, antisemitismus a terorismus. Rozdílný je i
výklad zásahu československých bezpečnostních sil, který byl před rokem 1989
bez výhrady schvalován, ovšem po listopadu 89 je některými publicisty odsuzován jako „akce komunistického ministerstva vnitra“. Nicméně vystoupení československých bezpečnostních sil však
bylo legitimní a bylo ochranou českoslo-

venské státní svrchovanosti před cizími
narušiteli a vetřelci, kteří se zbraní v ruce
vtrhli nezákonně a za pomoci násilí do
tehdejší Československé republiky a páchali zde násilné činy.
Použité zdroje:
1. až 4. kniha kroniky obce Předslav;
Záznam ze školní kroniky obecné školy
v Předslavi; závěr zápisu za školní rok
1946–47; Záznam popisující rok 1944
z kroniky TJ Sokol Předslav; Zpráva k 90.
výročí trvání SHD Předslav ze dne
3.12.1983.
Internetové stránky: Wikipedie (témata:
Totální nasazení, Werwolf, Organizace
ukrajinských nacionalistů); Památník
Terezín; Jižní Čechy 1938 – osudová
hranice; Pomník Antonína Měsíčka;
SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, O. S.; Pohraničí 1938 – 39, Informační stránky o událostech a pohraničních incidentech v prvorepublikovém Československu.
Kniha Bohuše Chňoupka – Banderovci.
z uvedených zdrojů sestavil
ing. Václav Zíka

Kultura
Z činnosti kulturní komise
v posledním čtvrtletí r. 2010

Pěvecký a hudební soubor
LADA

Členové KK se snaží obohacovat kulturní život v naší obci.
19.10. proběhla v budově hasičské
zbrojnice v Předslavi beseda s panem Mgr.
Milanem Strnadem nad jeho knihou „Židé
v dějinách města Klatov“. Jeho kultivovaný, krásný projev velmi zaujal a přinesl
silný zážitek všem přítomným.
13.11. jsme uspořádali v sokolovně
v Předslavi posezení s názvem „Podzimní
buchtování“. Vizážistka paní Molíková
hovořila o dekorativní kosmetice, prováděla praktické líčení a odpovídala na
otázky přítomných žen a dívek. Ochutnaly
jsme řadu dobrot a užily si pěkné odpoledne. Škoda, že tuto akci navštívilo
málo zájemců. Děkujeme za přípravu
místnosti TJ Sokolu Předslav.
26.11. se členové komise podíleli na
přípravě rozsvícení vánočního stromu
v Předslavi, které se, i s roznášením vánočního světýlka dobré pohody, vydařilo.
11.12. se v hostinci v Makově čarovalo. Pro děti a veřejnost byl připraven
program „Pohádkový kouzelník Artin“.
Do konce listopadu si mohli zájemci
přijít každou středu zacvičit do ZŠ a MŠ
Předslav jógu.
Členové KK přejí všem krásné Vánoce
a v novém roce se těší na setkávání při
kulturních akcích.

Od 1.10.2009 má pěvecký spolek
LADA statut občanského sdružení s příslušnou registrací Ministerstva vnitra ČR.
Rok uplynul a nastal čas bilancování.
Letošní rok byl pro náš pěvecký soubor velmi úspěšný.
Již 9. ledna se v sobotu odpoledne zaplnil sál restaurace Hotelu ve Dvorci návštěvníky tradičního Novoročního setkání
s důchodci. Příjemné odpoledne vyplnil
kromě jiného i pěvecký a hudební soubor
LADA pásmem písní k poslechu i k tanci.
18.4. se konalo v Makově jarní zpívání lidových písní pod názvem „Zpívejte
s námi“. Jako host vystoupil pěvecký soubor – Seniorky KT. Nechyběli ani malí
flétnisté a soubor ZŠ Měčín. Zahrála i
malá dechovka Ladovka.
12.5. zazpíval pěvecký sbor LADA
seniorům v Klatovech na Den matek. Program byl obohacen klavírním koncertem
p. J.Hostýnka. Nadšeným posluchačům
udělaly radost i dva dětské sbory.
Velmi pěknou tradici založil umělecký
kovář pan M.Trefanec v Činově. Jedná se
o májové setkání u kaple Panny Marie na
Stráni. Letos se setkání uskutečnilo dne
16.5. odpoledne s tímto programem:

Anna Vlasáková

1. Vystoupení pěveckého sboru LADA
2. Májová bohoslužba
3. Odhalení pamětní desky na rodném
domě české sochařce pí Julii Horové
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4. Volná zábava při Ladovce

12.6. byl dnem oslav 150–tého výročí
trvání školy v Předslavi. OÚ a ZŠ připravily velkolepý program, jehož součástí
bylo i vystoupení PS – LADA a jeho dechovky.
400 let hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele v Němčicích. Tak zněla pozvánka na
26.6. k překrásně opravené kapli.
Program:
14:00 – zahájení
14:10 – vystoupení PS – LADA
14:30 – mše svatá sloužená biskupským
vikářem plzeňského biskupství
Mons. Jos. Žákem

9.10. se konalo koncertní vystoupení
pro seniory v Bukové u Merklína. Sbormistra V.Frančíka a členy sboru velmi potěšil zájem a pochvala od místních posluchačů.
PS – LADA má ve svém programu
také organizování a účast při oslavách
kulatých výročí svých členů. Zároveň rád
přijme do svých řad další zájemce o
sborový zpěv.
Konec roku patří tradičně zpěvu
vánočních koled o půlnoční mši svaté
v Němčicích.
Členové PS – LADA přejí spoluobčanům do nového roku mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Tam, kde se zpívá, tam jsou dobří lidé.
Zpívejte s námi
Václav Frančík
sbormistr

Různé
Pozvánky:

Pěvecký a hudební soubor při OÚ Předslav z Makova

LADA
vás srdečně zve na tradiční zpívání lidových písní a koled

„RADOSTNÉ VÁNOCE“
do makovské hospůdky
v neděli dne: 19.12.2010 od 15:00 hodin
Přijďte si posedět, pobavit se, poslechnout a zazpívat se sousedy

Vážení spoluobčané,
dopřejte si zklidnění
v předvánočním spěchu
a přijďte v úterý 21.12.2010
do předslavského kostela, na

Předvánoční zpívání
kde od 17:00 hodin zazpívá pěvecký sbor ZŠ Měčín.
Rovněž zde bude možno zhlédnout Betlém, který ve
spolupráci s rodiči připravovala Základní a mateřská
škola Předslav.
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Vážení přátelé
srdečně jste zváni do

kostela p. Marie v Němčicích,
kde se 24.12.2010 koná od 22:00 hodin

„Půlnoční mše“
Vánoční koledy zpívá pěvecký sbor LADA.
Přijďte společně přivítat nadcházející „Svátky vánoční“.

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
dovoluje si Vás pozvat dne 8.1.2011 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
k tanci a poslechu hraje hudba

AKORD
Připravena je bohatá tombola
Přijďte se příjemně pobavit a začněte tak nový rok zvesela
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Tělocvičná jednota Sokol Předslav a
Sbor dobrovolných hasičů Předslav
zvou širokou veřejnost dne 5. března 2011 od 20:00 hodin
do sokolovny v Předslavi na

„Maškarní ples“
K tanci a poslechu hraje hudba

ORION
Přijďte se pobavit a užít si masopustního veselí

SDH a TJ Sokol Předslav
pořádají dne 6. března. 2011 v sále místní sokolovny

„Dětský maškarní karneval“
hojnost masek vítána.

Ve shonu života ustaňme na chvíli,
zklidněme mysl a zvolněme dech,
vzpomeňme na dětství, kterak jsme zažili
bezbřehou radost ve vánočních dnech.

Příjemné prožití Svátků vánočních
a do Nového roku hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě
Vám všem přeje redakční rada,
obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Tak až se tentokrát v svatvečer zešeří,
až hvězdy začnou být na nebi znát,
až spolu s blízkými sednete k večeři
kousek z té radosti zkuste jim dát.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Šindelář P., Mgr. Kroupová A., ing. Blahouš V., Šůs J., ing. Zíka V.
Adresa redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
Toto číslo vyšlo v prosinci 2010
Náklad 350 ks
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