Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 21.

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

roč. 2012

Vážení spoluobčané,
v prosincovém zpravodaji jsem vyjádřil určitou nejistotu ohledně změn, které přinese rok 2012 pro naši obec. Realita je bohužel horší
než předpoklad. Obrovský nárůst administrativy ze strany státních orgánů, nejednoznačný výklad zákonů, nařízení, nekoncepčnost,
absence selského rozumu, úspory, škrty, optimalizace atd. To jsou věci, které plnou vahou padly i na naši obec. Nejistota ohledně
limitů žáků v ZŠMŠ, budoucnost pobočky České pošty, digitalizace kinematografie a tím nedostupnost získat filmy pro letní kino,
„údiv“ pracovníků krajského úřadu „jak to že obec nemá svého daňového poradce a právníky na vysvětlování zákonů“, zrušené pod pory pro veřejné práce atd. To jsou všechno změny, na které bude muset ZO postupně reagovat.
Nicméně život v obci se jistě nezastaví a půjde svým tempem dál. Důkazem toho je řada pozvánek na kulturní a společenské akce.
V informacích obecního úřadu také nepřehlédněte svoz nebezpečného odpadu a očkování psů.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prožití nadcházejících velikonočních svátků .
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
7. zasedání ZO Předslav konané dne 23.2.2012 v Předslavi :
Usnesení:
č. 78 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 6. zasedání ZO Předslav.
č. 79 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření za rok 2011.
č. 80 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Zprávu hlavní inventarizační komise za rok 2011.
č. 81 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2012 takto:
vodovod Předslav – Měcholupy 14,- Kč/m3 + 14 % DPH; vodovod Makov – Petrovičky 14,- Kč/m3 + 14 % DPH.
č. 82 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup parc. č. 778/4 v k.ú. Předslav o výměře 69 m2 parc.č. 1381/2 v k.ú. Předslav o výměře
44 m2 za cenu 80,- Kč/m2 od p. Mgr. Ivany Voleníkové, Praha, Běhounkova 2310/21.
č. 83 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup parc. č. 295/7 v k.ú. Makov u Předslavi o výměře 6 m 2 za cenu 40,- Kč/m2 od p.
Václavy Plocové, Makov 49.
č. 84 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronajmout byt 3+1 v bytovém domě Měcholupy č.p. 52 od 1.5.2012.
č. 85 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce do dubnového zastupitelstva prověřit návrh na směnu pozemků v k.ú. Makov u
Předslavi od p. Michala Jozy, Klatovy, Pod Hůrkou 553.
č. 86 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí s paní MUDr. Stanislavou Lorencovou, Plzeň, Klatovská
1459/121 na odkup parc.č. 272/2 v k.ú. Předslav o výměře 2 139 m2 za cenu 50,- Kč/m2 s dobou platnosti smlouvy 1 rok od
podpisu.
č. 87 – ZO projednalo a s c h v a l u j e uložení volných finančních prostředků ve výši 3 000 000,- Kč s výpovědní lhůtou 6 měsíců u
ČSOB a.s., Poštovní spořitelny.
č. 88 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu na nátěr a obnovu víceúčelové nádrže v Měcholupech ve výši 158 000,- Kč s p. St.
Smolou, Měčín 89.
č. 89 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu na opravu MK Němčice „Draha“ ve výši 178 540,- Kč se spol. Europia Silba a.s.,
Lobezská 1191/74, Plzeň.
č. 90 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu na renovaci soc. zařízení v ZŠMŠ Předslav ve výši 298 667,- Kč s Vodoinstalatérstvím Emil Hájek, Václavská 77, Klatovy.
č. 91 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení na renovaci oltáře v kapli sv. Apoleny v Měcholupech. Vítězem
výběrového řízení se stal MgA Jindřich Šlechta, Na Vápence 1077, Horažďovice s nabídkou 555 604,- Kč.
č. 92 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu na rekonstrukci úpravny pitné vody v Předslavi – mangan ve výši 128 860,- Kč se
spol. ŠVAK a.s. Klatovy.
č. 93 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu se spol. D plus projektová a inženýrská a.s. Sokolovská 16/45 A, Praha 8, odštěpný
závod Plzeň, alej Svobody 56 ve výši 540 000,- Kč na vyhotovení PD pro územní řízení pro ČOV Předslav. Součástí smlouvy
je i geodetické zaměření, průzkumné práce, majetkoprávní situace a hluková studie.
č. 94 – ZO projednalo a s c h v a l u j e darovací smlouvu mezi Obcí Předslav a Oblastní charitou Klatovy na částku 4 000,- Kč.
č. 95 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvky spolkům: a) pro SDH Předslav na organizaci hry Plamen 5 000,- Kč; b) pro TJ
Sokol Předslav na opravy v sokolovně 10 000,- Kč; c) pro Pěvecký sbor Lada na činnost sboru 3 000,- Kč; d) pro Český svaz
včelařů Němčice na péči o včelstva 4 000,- Kč. Vše s vyúčtováním do 31.12.2012.
č. 96 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny 1/2012.
č. 97 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e nabídku spol. SPCH s.r.o., Horní Lukavice 124, na pěstování energetických dřevin na
zemědělských pozemcích.
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Informace obecního úřadu
Oznamujeme všem našim občanům, že se v sobotu dne 28. dubna uskuteční v obvodu naší obce sběr nebezpečných odpadů.
Vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. se dostaví na jednotlivá místa dle následujícího harmonogramu: 9:00 – 9:25
Předslav u školy; 9:30 – 9:55 Předslav u hasičské zbrojnice; 10:00 – 10:25 Měcholupy u OÚ; 10:30 – 10:55 Makov u prodejny;
11:00 – 11:25 Petrovičky; 11:30 – 11:55 Třebíšov; 12:00 – 12:25 Němčice. Přijímány budou: léky všeho druhu; zbytky starých
barev a obaly od nich; Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky; Všechny druhy baterií (včetně náplní); upotřebené motorové
oleje (v uzavřených nádobách); lednice. Tato služba je pro občany zdarma.
V pondělí 4.6.2012 se uskuteční očkování psů proti vzteklině. Očkovací vakcína je tříletá v ceně 150 Kč. Očkování proběhne na
následujících místech v těchto termínech: Předslav 17:30 - zastávka u rybníka; Měcholupy 18:00 - u budovy OÚ; Makov 18:30 u hospody; Petrovičky 18:45 - náves; Třebíšov 19:00 - náves; Němčice 19:15 - náves.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
V dubnu 2009 jsme informovali veřejnost o tom, že Základní škola a Mateřská
škola Švihov odstartovala grantový projekt Inovace bez legrace, který je financován z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
rozpočtem České republiky. Projekt byl
postaven na partnerství se dvěma malotřídními školami, Základní školou a mateřskou školou Lužany a Základní školou
a mateřskou školou Předslav.
Cílem projektu bylo zavádění 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 ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo
vyučování.
V současné době je projekt finalizován
a bude ukončen v dubnu 2012 závěrečnou
monitorovací zprávou.
V průběhu projektu byla do škol zakoupena technika – dataprojektory, interaktivní tabule, notebooky, tiskárna, laminovací a vázací přístroje. Vše je uvedeno
do provozu a bezchybně funguje a je využíváno při výuce. Učitelé vytvořili 300
digitálních učebních materiálů, které zařa-

dili do 28 souborů. Jednotlivé soubory
jsou nazvány podle vyučovaných předmětů v základní škole na prvním i na druhém
stupni.
29. února 2012 se uskutečnila závěrečná konference spojená s hodnocením projektu. V rámci dopoledního programu se
konal Den otevřených dveří v zúčastněných školách. Zájemci z řad rodičů a široké veřejnosti využili možnost vstupu do
vyučovacích hodin. Měli příležitost zhlédnout práci s nově vytvořenými výukovými
produkty, prohlédli si techniku zakoupenou z projektu. Odpoledne se konala závěrečná hodnotící konference za účasti 32
tvůrců a ověřovatelů nově vytvořených
digitálních učebních materiálů, zástupců
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Školských rad, starostů obcí Švihov, Lužany a
Předslav.
S výstupy projektu jsou spokojeni žáci
i učitelé. Žákům přinesla realizace projektu obohacení výuky o nové metody práce
s využitím ICT techniky. Učitelé ocenili
zejména zlepšení materiálně technického
prostředí, pořízení moderních informačních technologií, které zkvalitnily a zpříjemnily každodenní náročnou pedagogickou práci. Školy získaly nové zkušenosti
s řízením rozsáhlých akcí, ověřily si nové
modely řízení, jehož základem byla práce
projektového týmu.
Celkové náklady projektu činily
3 664 352 Kč a veškeré finanční prostředky byly využity v souladu s pravidly pro
přidělení dotace.

Nově vytvořené produkty v projektu
Inovace bez legrace jsou plně přenositelné
a budou v nejbližší době dostupné na
www.zssvihov.info, www.zsluzany.info,
www.skolapredslav.info/wordpress.
Na
uvedených internetových stránkách jsou
ve fotogalerii umístěny fotografie ze závěrečné konference i z průběhu celého projektu Inovace bez legrace, který trval tři
roky
V listopadu 2011 proběhla na škole inspekční činnost. Ze závěrů vyplývá, že
škola respektuje zásady rovného přístupu
ke vzdělávání. Přidělené finanční prostředky jsou využívány účelně ke zkvalitnění činnosti školy a ve prospěch dětí a
žáků. Základní škola má velmi dobré
předpoklady pro naplňování ŠVP ZV, sledovaná výuka vykazovala vysoce efektivní metody a formy práce. Také ŠVP PV
odpovídá požadavkům školského zákona.
MŠ je úspěšná v osvojování si poznatků a
dovedností, které předcházejí čtení, psaní
a chápání číselné řady. Vzdělávání je
obohacováno dalšími vhodnými aktivitami
rozvíjejícími zkušenost dětí zejména v oblasti kulturní a společenské. Činnost základní a mateřské školy vykazuje požadovanou úroveň. Plné znění inspekční
zprávy je k nahlédnutí u ředitelky školy.

„Onen kout země je mi nade všechna
místa v celém světě drahý.“ HORATIUS

Tak jak se blížil konec války, vzrůstal
i počet různých transportů a některých vojenských jednotek prchajících k naší západní hranici. Přibývalo ovšem i různých
vojenských zběhů, zajatců a různých individuí v našem kraji. Někteří z nich se
zle chovali k civilnímu obyvatelstvu. Často používali i násilí při zajišťování potravy, civilních oděvů a dalších potřeb.
Místní lidé na tuto situaci reagovali
tvořením dobrovolných skupin, které měli
pomáhat tyto „utečence“ zajišťovat a

Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Historie
Zběhové
V dnešním článku si něco řekneme o
události, která se odehrála v našem kraji
na konci války. Příběh, který Vám chci
vyprávět, začal právě u nás, v Makově.
Vždy, když stojím a dívám se do kraje,
kde jsem doma, a kde jsem prožil podstatnou část svého dosavadního života, vidím na jeho jižním horizontu Barák s TV
vysílačem, vlevo od něho Karkuli a dále
vlevo Kostřáb.

Ano, je to kout našeho regionu, kde se
v posledních dnech války odehrál příběh
dramatického útěku třech německých vojenských zběhů. Ten příběh mi vyprávěl
můj otec před 50-ti lety. Ten jej vyslechl
od V.Vejskala. Oba spolu dělávali dlouhá
léta u n.p. Silnice. Pan Vejskal čas od času vyprávěl své zážitky z této doby, které
zažil a kterého jsem znal osobně.
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předávat státním orgánům, ovšem bez valných výsledků. Jedním takovým dobrovolníkem byl i Václav Vejskal z Habartic, který se obklopil skupinou mladých mužů, a
společně provedli několik pátracích akcí.
Není žádným tajemstvím, že pan Vejskal působil před válkou, během ní a zejména po ní jako popravčí Krajského soudu v Klatovech. Popravy se konaly na
dvoře věznice v Klatovech. Po roce 1948
byla Klatovská věznice zrušena a případné popravy se prováděly jen v Praze na
Pankráci.
Koncem dubna 1945 přijelo do naší
obce asi 100 vojáků – letců, aby se zde na
přechodnou dobu ubytovali. Většina jich
spala v sále, ostatní, hlavně velitelé, po
vsi. Lidé měli strach, jak se budou k nim
chovat, ale brzy poznali, že to už nejsou ti
Němci, kteří před třemi roky věřili na
slovo Hitlerovi, že téměř všichni už mají
vojančiny až po krk a mají jedinou snahu,
dostat se se zdravou kůží domů co nejdříve. Potřebovali-li něco, řekli si o to,
zaplatili nebo dali náhradu v tabáku. Na
cvičení nechodili, ale stavěli v noci stráže,
hlídkovali také u lípy pod Ptínem. Den po
oznámení Hitlerovy smrti odjeli. Při odjezdu jim ještě 3 dezertovali.
Když druhý den po útěku trojice spatřil jeden rolník z Vítkovic odjížděje z pole k obědu tři postavy na pokraji lesa ve
vojenských uniformách, oznámil to hned
místnímu hajnému a ten se postaral o
ostatní. Již v brzkých odpoledních hodinách pátrala výše uvedená skupina po
okolí. Zprvu jižním směrem, ale bez výsledku. Po vzájemné domluvě se rozhodla
skupina prozkoumat zalesněnou část na
východ od Vítkovic. Při přestávce, když
se skupina radila jak dále, zahlédli přebíhat silnici tři německé vojáky v místech,
kde odbočuje cesta z Plánické silnice na
Vrácovy. Místo je známo místním lidem
jako „Šejtrok“. Zběhové postupovali nejen obezřetně, ale pro neznalost terénu i
pomalu. Skupina zběhům nadešla spodní
cestou při Vrácovském potoku. Když se
dostala na příhodnou vzdálenost, vyzvala
zběhy, aby se vzdali. Ti se dali na útěk a
došlo k přestřelce. Při ní byl jeden zběh
zastřelen a druhý voják, jak se dozvíme
později, postřelen do nohy. Zběhové měli
u sebe tak zvané „osobní zbraně“, pistole.
Po ohledání a provizorním ukrytí
zastřeleného, skupina svoje pronásledování ukončila. Jednak proto, že prchající
dvojice získala náskok, dále se blížil soumrak a viditelnost, zejména v lese, rychle
klesala. Druhý den bylo tělo zběha zakopáno. Tímto celá událost skončila. Avšak
ne na dlouho. Pokračování příběhu nedalo
na sebe dlouho čekat. Hned druhý den, tj.
2 dny po „Šejtroku“ objevila se dvojice na
Chuchlích u hájovny. Co se oběma honilo
hlavou, kdo ví? Rozhodně bylo nutné
ošetřit postřeleného. Vhod by zběhům

přišel i civilní oděv, neboť uniformy přitahovaly zbytečnou pozornost. Možná to
bylo i jídlo. Nepohrdli by ani informací,
kde se nacházejí, jak daleko je hranice a
jak se k ní co nejrychleji a bezpečně dostat. Nakonec vymysleli lest, která měla
usnadnit přepadení hájovny, což se díky
Bohu nepovedlo. Postřelený se ukryl do
jakéhosi pytle či žoku, zhotoveného z vojenské celty. Jeho kolega žok poponesl na
dvůr k mohutnému jasanu. Uvnitř hájovny
byl hajný se svou ženou. Ta, připravujíc
oběd, se točila kolem kamen. Hajný seděl
za stolem, když pojednou strnul, neboť
skrz okno zahlédl u jasanu stát cizího muže v uniformě. Nečekal na nic, popadl
nabitou brokovnici a rychle vyběhl z hájovny. Zběh byl tak překvapený, že ani
nestačil vyndat pistoli ze záňadří. Hajný
na zběha udeřil, že co tu dělá a co chce?
Ten zprvu opatrně, ale čistou češtinou začal vysvětlovat, že zabloudil, posléze přidal požadavky a že dobře zaplatí. Z dialogu vyšlo najevo, že voják je Šumavský
Němec, proto ta dobrá čeština. Hajný jej
začal přesvědčovat, že žádné věci nemá a
doporučil mu návštěvu nedalekých Zdebořic, vzdálených asi 2,5 km od hájovny,
kde v konzumu určitě potřebné věci dostane. Zda hajný vojáka přesvědčil, kdo ví?
Či k tomu přispěl i evidentní rozdíl ve
vzrůstu obou mužů. Zběh dosahoval nejméně 2 m výšky. Než-li se čahoun rozhodl
pro cestu do Zdebořic, požádal hajného o
prozatímní ponechání pytle a že se pro něj
vrátí. Při odchodu zběha hajný ještě připojil informaci, že od Zdebořic je daleký
výhled na Šumavu. Není bez zajímavosti,
že z tohoto místa lze za jasného počasí
spatřit i chladící věže Temelína. Když čahoun odešel, hajný ještě po určitou dobu
setrval, načež se rozhodl zajít pro pomoc.
Než-li opustil hájovnu, připravil ženě nabitou brokovnici a nařídil jí sledovat dvůr
i pytel. Sám popadl kulovnici a spěšnými
kroky vyrazil do 1,5 km vzdálených Habartic. První jeho zastávka byla v lesovně,
měl štěstí, lesní seděl u oběda. Když mu
hajný sdělil důvod své návštěvy, poslal jej
lesní za V.Vejskalem. Lesní informaci od
Šejtroku již věděl. A tak po chvíli již kráčeli tři muži k hájovně na Chuchli. Když
přišli zhruba do míst, kde je nyní TV
vysílač, postavený v letech 1969 – 70, rozlehly se lesem 2 rány. Hajný hned věděl,
že je to z hájovny, totiž: když hajný opustil hájovnu, aby došel pro pomoc, žena
v jednu chvíli zahlédla se pytel pohnout,
načež se objevila čepel nože, na nic nečekala a vběhla pro nabitou brokovnici a
z několika metrů střelila do pytle. Obě rány našly svůj cíl v břiše zběha. Když muži
dorazili do hájovny, byli určitě překvapeni. Zatímco se hajný věnoval ženě, kterou
našel ještě v šoku a tak říkajíc, krve by se
v ní nedořezal, kolegové odtáhli mrtvé
tělo za seník i s pytlem a tam jej nechali
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svému osudu. Po té se všichni tři ukryli,
hajný v hájovně a oba kolegové venku a
čekali na návrat čahouna. Když se téměř
po hodině objevil na pokraji lesa, zastavil
se, aby zjistil, zda je vzduch čistý, a po té
pokračoval k hájovně. Když přišel na
dvůr, zarazil se, neboť zjistil, že místo
pod jasanem je prázdné, pytel tam nebyl.
Udělal ještě několik kroků již s pistolí
v ruce, když spatřil svého druha ležet za
seníkem ještě zčásti v pytli bez známek života. Ihned se dal na útěk, v němž mu ale
zabránili kolegové hajného. Od této chvíle
celá událost dostala rychlý spád. Zběh byl
donucen vykopat svému kamarádovi v lese hrob, v němž skončil i on.
V létě, několik měsíců po válce, byla
všechna tři těla vykopána a pohřbena na
jednom nejmenovaném hřbitově v okolí.
Tyto exhumace se děli pod patronací Mezinárodního červeného kříže. Původní domněnka, že šlo o německé vojenské zběhy
z Makova, se při exhumaci potvrdila.
Ještě o jedné události se zmíním, která
se odehrála před 70-ti léty v tomto koutě
našeho kraje v roce 1942 v době Heydrichiády. Tehdy v měsíci dubnu a květnu
došlo k opakovanému zatýkání místních
lidí za poslouchání zahraničního rozhlasu
v hostinci Bedřicha Suchého v Obytcích.
Celkem odvezlo klatovské gestapo 59
občanů, z nichž bylo 46 odsouzeno, 37
z Obytc a 9 z Habartic, od 1 do deseti let
žaláře. Ovšem 7 z nich zaplatilo cenu nejvyšší, svým životem. 8.10.1943 byli hostinský Bedřich Suchý se synem Bedřichem popraveni v Drážďanské sekyrárně.
3.7.1942 byl školní inspektor Václav
Šprysl z Obytc zastřelen ve Spáleném
lese. Václav Šůs i Vilém Morgenstern
z Obytc a Josef Kopal řídící učitel i děkan
Rudolf Weisfeit z Habartic byli umučeni
v německých žalářích. Byl zatčen i velitel
klatovské policie major František Havlíček, který měl za ženu dceru Suchých,
Aničku a odsouzen ke 4,5 létům vězení.
Po válce se vrátil do funkce a později byl
povýšen do hodnosti podplukovníka. Havlíček se aktivně podílel na vyhledávání a
zajišťování válečných zločinců a úzce
v tomto spolupracoval s americkými orgány. Havlíčkova přítomnost u některých
stání s vězněnými gestapáky jim naháněla
pořádný strach.
Literatura uvádí, že zejména ty co Havlíčka po jeho zatčení ve válce vyslýchali
a týrali jímala jeho přítomnost u soudu
hrůza.
Havlíček byl nakonec po únoru 1948
obviněn komunisty ze spolupráce s Američany a uvězněn, kde si sáhl na život. Obdobná událost se odehrála také v sousedních Myslovicích. Jen s tím rozdílem, že
počet zatčených byl menší, vynesené rozsudky nižší s jednou obětí. Šenkýř František Kanta byl zastřelen ve Spáleném lese.

Tato doba je zachycena v regionální literatuře a samozřejmě v archivních pramenech.
Další události z této doby si zopakujeme v příštím příspěvku.
J.Š.

PETROVIČKY

podle kronikáře (2)
Světová válka přišla na náš venkov
jako vichřice. Den sv. Anny r. 1914 zůstane hluboko zapsán v mysli lidu svým
obrovským překvapením – velkými žlutými vyhláškami, volající k první mobilizaci. Byla právě v Předslavi pouť. A věru
smutná pouť, neboť každý spěchal domů
se svým smutkem. Taneční sál o poutní
zábavě byl téměř prázdný. Lidé chodili jako stíny, zaražení, ustrašení. Z mnohých
chaloupek ozýval se pláč rozloučení.
Sarajevský atentát nerozvířil příliš hladinu venkovského života. Dělníci světem
prošlí vypravovali doma mnohé historky o
nešťastném Rudolfovi, o starém, nemožném císaři i jeho nástupci rozpínavém
Ferdinandovi d´Este a konec jeho rukou
jihoslovanského svobodomyslníka v mnohých myslích setkával se se souhlasem,
který byl rozšiřován jen v nejužším kruhu
důvěrných známých, kteří nehrozili udáním četnickému aparátu, v té době nejdůležitějšímu ochránci celé rakouské moci
a vlády.
V našem prostředí šla světová válka
k duhu všem židům a nohsledům Rakouska. Ti byli přímo nadšeni. Jediné, co bylo
utěšujícím momentem počátku války na
našem venkově, co zvlášť se k nám šířilo
se strany německé a u nás se hojně ujímalo, že válka se Srbskem nepotrvá dlouho a všichni narukovaní že zase se brzy
domů vrátí. Ale pro statečnost Srbů a jejich odvahu chránit svou vlast ze všech sil
se válka prodlužovala do nedohledna a
přinášela se sebou značné oběti statků i
životů.
Z Petroviček bylo ve světové válce
narukovaných 30 vojínů. Ze 211 obyvatel
každý sedmý zakusil přímý dotyk nepříznivých poměrů válečných, kdy život je
vydán v šanc nenasytné „zubaté s kosou“,
kdy život člověka jako idividua klesá na
cenu stáda, kdy masa lidská ve stádě žene
se bezhlavě kupředu s pudem sebezáchovným v srdci a cílem zničení ve skutečnosti. A několik vůdců mluví tu za celou
tu masu, zodpovídá za všechny jejich city,
za všechny jejich snahy a touhy jediným
hlasem: bij, zabij, znič! A z té masy stávají se lidé bestie. Ta masa má vést kulturu
národů, ta má budovat štěstí budoucích
generací, má rozšiřovat bohatství národní?

Válka je hrozným omylem, strašlivou
metlou na poli morálky a kultury lidstva.
Již dávno přestala být vzorem udatenství
světu na odiv stavěného snad jenom tím,
že s nasazením vlastních životů ničí životy
druhých, jejichž zděšené zraky v hodině
posledního utrpení nesmiřitelně žalují na
nespravedlnost neschopnou napodobení,
protože bere život, který nedala a štěstí,
které nezbudovala. A najde se lid, který jí
chválí a vůdcové, kteří berou za ní vyznamenání. Jaký to úpadek morálky, blížící se
stavu barbarských národů, které zásady
ušlechtilosti typů budovaly na násilnostech a uzurpacích. Jaký to úpadek citu,
zbědovanost duše a zvrácenost rozumu.
Jediný ze třiceti narukovaných vojínů se
již nevrátil Jakub Zítek z č. 6.

byl rozplýtván, zatím co v našich městech
nebylo co dát hladovícím davům, které
pak přicházely na venkov a poslední košili
dávaly za trochu mouky nebo chleba.
Skvrnou našeho venkova zůstane ono keťašství necitelné a hrubé, které nenalezlo
mnohdy ani špetku soucitu k hladovícímu
zbědovanému tvoru lidskému a dokázalo
ho vyštvat bez uzardění, když nemohl platit krvavými penězi nebo cennými předměty za životní potřeby, aby ukojil svůj
hlad. Nebyl náš venkov celý tak necitelný,
ale poznáte ještě dnes ty krále keťašství,
kteří měli před válkou prodlužené statky,
že chtěli utíkat od hroudy, která je živila
a dnes oplývají bohatstvím a svým dcerám
dávají statisíce a stavějí jim vily, aby povýšeně se mohly dívat na ty, jejichž krev

Jižní část s hospodou Jana Krauze

Prodloužením války přišla i vyčerpanost hospodářská, nedostatek a s ním i
známé rekvizice na obilí, brambory, dobytek, ano i na seno, slámu, vejce, máslo
atd. Kdo by se býval zdráhal odvádět, tomu pohroženo pokutou, kriminálem nebo
okamžitým narukováním. Každý musel
udati kolik osije a osází hektarů, arů a m2
svých polí a bylo mu hned vypočítáno,
kolik může vysít, bylo i určeno kolik gramů smí připadnout na osobu a kolik každý
hospodář musí odvést Obilnímu ústavu.
Že v tom ohledu panovalo udavačství nejvyššího stupně i mezi sousedy a že ten,
který měl trochu moci, ať již to byl místní
pan starosta, nebo jiný místní zmocněnec
při odhadech dobytka, bramborů aj., rád ji
ukazoval na úkor svých sousedů a jejich
zásob, aby sebe uchránil, to nechť zůstane
jako výčitka jejich svědomí a zde pro
paměť budoucích. Našli se nesvědomití lidé vždy ochotni škodit druhému, ať již ze
škodolibosti nebo msty nebo pouze pro
oblíbenost u druhých. A tíž lidé až budou
mluvit o svobodě, nechť si vzpomenou,
jak k ní přispívali.
Byla to doba stálé a úmorné dřiny
s tím droptem, který měl být zachráněn
před zlodějskou rukou rakouského komisaře, aby mohl zůstati doma a nebyl vyvezen do Německa, nebo na frontu, kde
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otcové vysávali, jichž bídou bohatli a jejichž ponižováním vystupovali po žebříce
společenského postavení k metám nadřazenosti, která září štěstím a blahobytem,
ale není prozářena poctivostí a opravdovostí a také nemůže být požehnána.
Znemravňujícím vlivem působil celý
systém rakouské ničemnosti, že i jádro našeho lidu, poctivý základ a spravedlivé
vyrovnání jednoho s druhým bylo zahrabáno ve spoustě ošemetností a honby za
oblíbeností a ziskem. A Rakousko dobře
pochopilo, čím vyrazí hodně zbraní z rukou nespokojencům s válečnými jejich
průtahy. Dávalo všem postiženým ženám
a matkám hojné podpory, znehodnocovalo
peníze stálým zvětšováním jejich oběhu a
zkalilo náš život hlavně na venkově, kde
ta uvědomělost národní v skrytu bojující
proti všem nástrahám duchovního a hmotného útlaku, nebyla tak ujasněna a nemohla být ani tak silná jako v myslích do
boje zasvěcených a ideou osvobození zaujatých.
Že ženy měly rády peníze, zůstane velkou pravdou a jest to konečně lidské.
Stávaly se však s nimi veliké změny, když
každý měsíc kráčely do Klatov pro výplatu peněz, které nevydělaly a mnohé si přály, aby muž byl na vojně ještě hodně dlouho, protože jim nic nescházelo. Ona každá

byla zatím volnou, měla peníze a mohla
užívat. Staré choutky pak později po válce
nechtěly opustit a výsledkem bylo rozbití
rodiny. Bylo však i mnoho těch, které ze

srdce si přály, aby muž jejich se vrátil co
nejdříve a ujal se hospodářství a pracoval
tak ku prospěchu rodiny jako dříve. Své
děti vedly výchovou k dobrému, aby mo-

hly být řádnými v životě následovníky
svých otců a platnými členy společnosti.

ná účast zájemců o sebevzdělávání, včetně
dětí ze škol v Předslavi a Měcholupech,
nás motivuje k organizování dalších podobných akcí.
17.3.2012 pořádala ZO ČZS Předslav
v Makově akci – Pletení z pediku. Na organizaci tohoto tvořivého odpoledne se
podílely také členky kulturní komise.

Již nyní zveme zájemce do hostince
v Makově v pátek 13.4.2012 v 19 hod. na
besedu s paní Olgou Kadrnoškovou. Tato
zdravotní sestra se zúčastnila několika
misí v Afganistanu. Své vyprávění doplní
obrazovým materiálem.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Mý

Kultura
Z činnosti kulturní komise
v uplynulém období
První letošní akcí byla vydařená cestopisná přednáška PhDr. J.Duchka z Klatov o cestě po Mexiku, Guatemale, Belize
a Hondurasu. Zajímavý, vtipný, komentář
byl vhodně doplněn fotodokumentací. Pěk-

Různé
Informace z dění v obci:
Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů v obvodu naší obce proběhly počátkem roku u všech našich SDH (Makov,
Měcholupy, Němčice, Petrovičky a Předslav) a stejně tak proběhla i výroční valná hromada okrsku. Svoji výroční členskou schůzi
měly však i ZO Českého svazu včelařů v Němčicích, ZO Českého svazu včelařů v Předslavi, ZO Českého zahrádkářského svazu
v Předslavi nebo Myslivecké sdružení Domažličky. Výroční valná hromada proběhla rovněž u TJ Sokol Předslav a svoji činnost
za uplynulý rok zhodnotila i TJ Měcholupy.
Období na počátku roku bývá každoročně využíváno ke konání tanečních zábav a plesů, a tak i letos se jich v obvodu naší
obce několik uskutečnilo. V Předslavi měli 14. ledna svůj ples dobrovolní hasiči a 18. února pak společně s TJ Sokol Předslav
uspořádali masopustní maškarní průvod obcí zakončený večer maškarním plesem. 19. února celou akci završil ještě dětský
maškarní karneval. Dětský maškarní karneval se v polovině února konal rovněž v Makově a 3. března odpoledne také i v Němčicích, kde pak byl večer vystřídán maškarním rejem pro dospělé.
Počátek roku však nepatřil jen bilancování loňské činnosti a zábavám, ale i snaze pomoci potřebnějším. Dobročinná akce
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v letošním roce se v celostátním
měřítku uskutečnila již podvanácté. Opakovaně se do ní i letos zapojila část naší obce. V Němčicích, Třebíšově a v části Měcholup
při ní byla vybrána částka v hodnotě 7 144,- Kč. Druhá skupina koledníků pak v rámci této sbírky navštívila Makov, kde bylo
vybráno 2 570,- Kč a 1,90 €. Oblastní charita Klatovy pak všem dárcům srdečně děkuje za ochotu a pomoc.

Pozvánky:

Vážení přátelé,

Srdečně jste zváni do kostela
p. Marie v Němčicích.

Květná neděle – svěcení ratolestí
1. 4. 2012 od 15:00 hod

Kulturní komise OÚ Předslav zve všechny zájemce
v pátek 13.4.2012 v 19 hodin do hostince v Makově,
kde se uskuteční beseda

„s paní Olgou Kadrnoškovou“
Tato zdravotní sestra bude vyprávět o své účasti na několika misích v Afganistanu.
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Pěvecký a hudební soubor při OÚ Předslav z Makova

Lada
vás srdečně zve na tradiční setkání "Zpívejte s námi"

„JARNÍ ZPÍVÁNÍ“
do makovské hospůdky
v neděli dne: 15.04.2012 od 15:00 hodin
Přijďte si posedět, pobavit se, poslechnout a zazpívat se sousedy

TJ Sokol Předslav oznamuje, že v průběhu měsíce května uspořádá

"další z pěších výletů"
o přesném termínu a trase budete včas informováni

Zahájení sezóny v areálu
Lesního amfiteátru v Makově
V sobotu 2.6.2012 – zábavní odpoledne pro děti
Program:
15:00 hod. – soutěže, hry o ceny, diskotéka pro děti, vše se šmoulím zaměřením,
s opékáním buřtů. Na tento program vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
21:15 hod. – promítání filmu Šmoulové – rodinná komedie USA
Program kina na červen 2012
Pá
So
Pá
So
Pá

8.6.2012
9.6.2012
15.6.2012
16.6.2012
29.6.2012

Probudím se včera
rocková taneční zábava
Poupata
rocková taneční zábava
Čtyři slunce

kom. ČR

zač. 21:30 hod.

drama ČR

zač. 21:30 hod.

tragikom. ČR

zač. 21:30 hod.

Připravujeme na červenec a srpen 2012
Okresní přebor – ČR, Líbáš jako ďábel – ČR, Muži v naději – ČR, Signál – ČR, aj.

SDH Makov ve spolupráci s obcí Předslav připravují na sobotu 23.6.2012

1. ročník festivalu "Hudební

mládí"

O programu akce budete informováni na plakátu a v rozhlase
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 březnu 2012
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-6-

