Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 22.

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

roč. 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o činnosti obecního úřadu.
V Měcholupech proběhla rekonstrukce víceúčelové nádrže. Započala také 1. etapa výměny azbestového potrubí a byly zahájeny
práce na restaurování oltáře z kaple sv. Apoleny. V Němčicích probíhá postupná rekonstrukce prostor bývalé pošty na společenskou
místnost pro občany. V Němčicích rovněž proběhne další etapa rekonstrukce střechy místního kostela. Byl získán příslib dotace na
revitalizaci veřejné zeleně z OPŽP a na projektovou dokumentaci pro územní řízení ČOV Předslav.
Během prázdnin proběhne celková rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ v Předslavi.
2. června se uskutečnil při zahájení sezóny v Letním kině v Makově dětský den. Za jeho přípravu a skvělý průběh akce bych rád
poděkoval členům SDH Makov. Program kina na červenec a srpen naleznete v pozvánkách Zpravodaje. S Českou poštou probíhají
jednání o zachování alespoň části poštovních služeb „Výdejní místo II“ při obecním úřadu v Předslavi.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásný průběh léta, dovolených a prázdnin.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
8. zasedání ZO Předslav konané dne 26.4.2012 v Makově:
Usnesení:
č. 98 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 7. zasedání ZO Předslav.
č. 99 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Předslav za rok 2011 bez výhrad.
č. 100 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat parc.č. 790/12 před č.p. 77 v k.ú. Předslav o výměře 42 m².
č. 101 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronajmout 1 místnost v budově bývalé školy v Němčicích č.p. 53 pro potřeby
pracovnice Oblastní charity v Klatovech.
č. 102 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e návrh směny pozemků v k.ú. Makov u Předslavi s panem Michalem Jozou, bytem Pod
Hůrkou 553, Klatovy, a to z důvodu podílového vlastnictví těchto parcel.
č. 103 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce a) zřídit do červnového zasedání ZO podúčet pro bytové hospodářství. b)
jednáním se zájemci o volný byt v bytové jednotce Měcholupy č.p. 52 s ohledem na výši investice a její promítnutí do výše
nájmu.
č. 104 – ZO projednalo a r o z h o d l o a) o zřízení obecní kroniky b) o vedení kroniky paní Mgr. Miroslavou Fleisigovou.
č. 105 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny 4/2012
č. 106 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr aktualizace komunitního plánu.
č. 107 – ZO projednalo a r o z h o d l o a) nevyhlašovat konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Předslav b) potvrdit ve funkci ředitele
ZŠ a MŠ paní Mgr. Alenu Kroupovou
č. 108 – ZO projednalo a r o z h o d l o pověřit starostu k podepsání smlouvy s MŽP OPŽP ve věci přijetí dotace na akci
„Revitalizace zeleně v obcích Předslav, Makov, Němčice“ ve výši celkových nákladů akce 2 391 747 Kč a celkovou výší
dotace 1 778 272 Kč.
č. 109 – ZO projednalo a r o z h o d l o prohlásit historicky cenné předměty trvale umístěné v kapli sv. Apoleny v Měcholupech za
kulturní dědictví venkova a vydává závazné stanovisko k jejich obnově.
č. 110 – ZO projednalo a r o z h o d l o pověřit starostu obce jednáním s Českou poštou s.p. o zachování poštovních služeb v obci.
9. zasedání ZO Předslav konané dne 21.6.2012 v Němčicích:
Usnesení:
č. 111 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 8. zasedání ZO Předslav.
č. 112 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření Svazku obcí Měčínsko a závěrečný účet svazku za rok 2011 a zprávu
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
č. 113 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) cenu poukázek svozu TDO pro fyzické osoby na II. pol. 2012, která se skládá z ceny
poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km.: 1 x 14 dnů – cena 545 Kč + příplatek 55 Kč = celkem 600 Kč; 1 x
4 týdny – cena 350 Kč + příplatek 50 Kč = celkem 400 Kč; S1 – cena 795 Kč + příplatek 35 Kč = celkem 830 Kč; SII – cena
440 Kč + příplatek 60 Kč = celkem 500 Kč; CHAL 1 x 14 dnů – cena 265 Kč + příplatek 15 Kč = celkem 280 Kč; CHAL 1 x
4 týdny – cena 160 Kč + příplatek 20 Kč = celkem 180 Kč; Pytle 5 ks – celkem 450 Kč; Pytle 3 ks – celkem 300 Kč. b)
příplatek ke svozu TDO pro právnické osoby a osoby podnikající na území Obce Předslav na II. pol. 2012: 1 x 14 dnů – 55 Kč
+ 20% DPH; 1 x 4 týdny – 50 Kč + 20% DPH; S1 – 35 Kč + 20% DPH; SII – 60 Kč + 20% DPH; Kontejner 1100 l – 55 Kč
+ 20% DPH.
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č. 114 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej parc.č. 790/12 v k.ú. Předslav Janu Valečkovi, bytem Klatovy 773/II a Petře
Šrámkové, bytem Předslav 74 za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 115 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem 1 místnosti v budově č.p. 53 v Němčicích pro pracovnici Oblastní charity Klatovy
v ceně 50 Kč za měsíc.
č. 116 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodeje st. par.č. 17 v k.ú. Třebíšov
č. 117 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem bytu 3 + 1 v bytovém domě č.p. 52 v Měcholupech pro paní Janu Novotnou,
Klatovy, Vrbova 138/IV. Výše nájmu bude upřesněna po rekonstrukci bytu.
č. 118 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem prostoru Letního kina v Makově pro uskutečnění koncertu. Cena pronájmu min.
5000 Kč + energie. Nájem musí být uhrazen před uskutečněním akce. Termín koncertu musí být upřesněn do konce listopadu
2012.
č. 119 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezplatný převod parc.č. 295/6 o výměře 70 m² v k.ú. Makov u Předslavi od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových ČR.
č. 120 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup parc.č. 71/1 o výměře 1 m² a parc.č. 491/5 o výměře 50 m² v k.ú. Petrovičky u
Předslavi od paní Jany Teřlové, bytem Plzeň, U školky 345/6, za cenu 100 Kč/m². Jedná se o pozemky pod vodojemem v
Petrovičkách.
č. 121 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup parc.č. 214/39 o výměře 687 m² v k.ú. Makov u Předslavi od spoluvlastníků pana
Františka Kubíka, bytem Makov 45 a pana Karla Kumšty, bytem Makov 46 za cenu 40 Kč/m².
č. 122 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup části st. parc.č. 1/1 o výměře cca 525 m² v k.ú. Předslav od TJ Sokol Předslav za
cenu 40 Kč/m².
č. 123 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkup parc.č. 658 o výměře 16 m² v k.ú. Němčice u Klatov od pana Jiřího Zavadila, bytem
Němčice 74 za cenu 40 Kč/m².
č. 124 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny 5/2012.
č. 125 – ZO projednalo a s c h v a l u j e starostu obce jednáním ve věci začlenění poštovních služeb „Výdejní místo II“ pod obecní
úřad s ohledem na personální, technické a materiální zabezpečení a to od 1.1.2013.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Na konci každého školního roku přichází chvíle, kdy se na čas děti i pedagogové loučí se školou. Pro někoho tyto
okamžiky nic neznamenají, protože ví, že
se po prázdninách zase vrátí. Ale pro mnohé jsou to okamžiky výjimečné, neboť postupují výš a čeká je mnoho nového. Tak
jako Slunce vychází a zapadá, tak žáci
přichází a odchází. Cesta od mateřské školy do vyšších ročníků není lehká. Bylo nutné zvyknout si nejdříve na školní pořádek
a pravidla. Později, tak jak přibývalo svíček na narozeninových dortech, přibývalo
školních povinností a zvyšovala se náročnost požadavků.
Když se předáním vysvědčení loučíme
s žáky pátého ročníku, bývá nám smutno.
Děti, které k nám kdysi přišly, se nám změnily před očima. Zatímco jsme je kdysi museli nutit do učení, dnes už samy znají
smysl učení, hodně dokázaly a spolu s námi prožívají rozloučení s naší školou. Jsou

samostatní. Přejeme jim hodně nových
kamarádů, pěkné známky. Věříme, že na
naši mateřskou i základní školu budou rádi vzpomínat.
Tak jako se mění žáci ve škole, mění
se spolu s nimi i atmosféra třídních kolektivů, a i když obsah Školních vzdělávacích programů zůstává stejný, mění se
způsob výuky, náplň ročních plánů škol.
V letošním školním roce jsme výuku doplnili čtyřmi projektovými týdny, uskutečnili jsme besedu s paní Zíkovou a s panem
Zíkou na téma Kouzlo starých příběhů, dále besedu s lektorkou znakové řeči, besedu s Hasičským záchranným sborem Klatovy na téma prevence proti požárům a
chování za mimořádných situací, navštívili jsme Záchrannou stanici živočichů
DESOP v Plzni, účastnili jsme se odchytu
a kroužkování ptáků, připomněli jsme si
několik významných světových dnů, jako
například Mezinárodní den boje proti hluku nebo Mezinárodní den gramotnosti.
Naši žáci se zapojili do několika výtvar-

ných a matematických soutěží. Ve výtvarné soutěži Hody, hody, doprovody jsme
získali první místo a škola obdržela dřevěné hračky Bino. Mohli bychom psát o
besídkách v mateřské škole, o vystoupení
školy na veřejnosti, o školních výletech a
exkurzích, ale to je asi zbytečné, protože
naši činnost pozorně sledujete.
Žáci pátého ročníku byli testováni on
line v testech SCIO na čtenářskou gramotnost a v rámci celoplošného testování Českou školní inspekcí. Pro pedagogické pracovníky je takové testování zpětnou vazbou, pro žáky samotné jde o novou životní
zkušenost. S výsledky jsme byli spokojeni.
Děti nyní čekají prázdniny a my jim
přejeme hodně sluníčka. Budeme se těšit
na nový školní rok, který zahájíme s nemalými změnami, ale o tom aktuálně až
v září. Děkujeme všem zákonným zástupcům a přátelům školy za spolupráci a také
jim přejeme hezkou dovolenou.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Závěrečné bilancování další uzavřené sezony...
Začátek jarního kola byl pro fotbalové mužstvo Sokol Měcholupy velice slibný. Výsledky jednotlivých zápasů nasvědčovaly tomu, že by se mužstvo v nadcházející sezoně rádo vrátilo
do Okresního přeboru. V této snaze však mělo velice silného a
ambiciózního rivala v SK Bolešiny, kterým ve druhé půli tohoto
kola přálo štěstí přeci jen o něco víc.

Nyní zde tedy pro úplnost najdete výsledky všech zápasů
celého jarního kola a konečnou výsledkovou tabulku soutěže:
14. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 25.03.; výsledek
0 : 1 (0:0); branky: 81. Kaňák Jan; rozhodčí: Abraham Josef;
ŽK: 1:0; diváků: 70.
15. kolo Měcholupy – Nalžovské Hory; hráno v sobotu 31.03.;
výsledek 8 : 0 (2:0); branky: 48., 74. a 76. Bálek Dušan, 53., 80.
Valečka Miroslav, 35. Vrba Jindra, 82.Hybšman Zdeněk, 16.
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Jahoda Marek; rozhodčí: Bureš Jiří, Hessová Tereza, Mazanec
Marek; ŽK: 2:2; diváků: 60.
16. kolo Veřechov – Měcholupy; hráno v neděli 08.04.;
výsledek 2 : 3 (1:2); branky: 22. Šíp Petr, 51. Želíska Jan – 19.
Vrba Jindřich, 19. Valečka Miroslav, 61. Votava Josef;
rozhodčí: Petrželka František; ŽK: 3:1; diváků 50.
17. kolo Měcholupy – Hradešice B; hráno v neděli 15.04.;
výsledek 8 : 0 (2:0); branky: 32. Kaňák Jan, 35., 49., 60., 65.,
82. Bálek Dušan, 47. Vrba Jindra, 86. Dražka Petr; rozhodčí:
Hájek Zdeněk; ŽK: 0:2; diváků: 40.
18. kolo Bezděkov – Měcholupy; hráno v sobotu 21.04.;
výsledek 1 : 3 (0:3); branky: 17., 38. Bálek, 45.Kaňák – 66.
Novák Václav; rozhodčí: Simbartl Václav; ŽK: 7:3; diváků: 30.
19. kolo Měcholupy – Hartmanice; hráno v neděli 29.04.;
výsledek 0 : 1 (0:0); branka: Kotyťák Ondřej; rozhodčí:
Javorský Josef; ŽK: 1:4; ČK: 0:1; diváků: 60.
20. kolo Hory Matky Boží – Měcholupy; hráno v sobotu 05.05.;
výsledek 1 : 5 (1:2); branky: 41. Pretl Jan – 7., 80. Kaňák Jan,
10. Vrba Jindra, 64. Dražka Petr, 72. Tvrdík Ivan; rozhodčí:
Diviš Robert; ŽK: 2:3; diváků: 40.
21. kolo Měcholupy – Strážov B; hráno v sobotu 12.05.;
výsledek 2 : 0 (0:0); branky: 51. Vrba Jindra, 83.Melichar
Martin; rozhodčí: Kurc Lubomír; ŽK: 3:3; diváků: 60.
22. kolo Velhartice – Měcholupy; hráno v sobotu 19.05.;
výsledek 2 : 2 (1:1); branky: 43. Rendl Kamil, 51. Antonovics
Andrei – 38. Votava Josef, 81. Kaňák Jan; rozhodčí: Mazanec
Marek; ŽK: 4:2; diváků 50.
23. kolo Měcholupy – Neznašovy; hráno v neděli 27.05.;
výsledek 6 : 2 (1:1); branky: 27. Blahouš Lukáš, 46., 60.

Valečka Miroslav, 53., 67. Tvrdík Ivan, 80. Kaňák Jan – 38.
Langmajer Vladimír, 70. Uldrych Kamil; rozhodčí: Bureš
Michal; ŽK: 0:4; diváků 50.
24. kolo Bolešiny – Měcholupy; hráno v neděli 03.06.; výsledek
1 : 0 (0:0); branka: 60. Zahálka Pavel; rozhodčí: Pressl Václav,
Hájek Zdeněk, Petrželka František; bez karet; diváků: 200.
25. kolo Horažďovice B – Měcholupy; hráno v neděli 10.06.;
výsledek 3 : 0 (1:0); branky: 23. Macoun Daniel, 69. Augustín
Pavel, 72. Lávička Miroslav; rozhodčí: Veverka Jan; bez karet;
diváků: 40.
26. kolo Měcholupy – Myslív; hráno v sobotu 16.06.; výsledek
0 : 1 (0:1); branka: 28. Sládek Jan; rozhodčí: Hessová Tereza;
ŽK: 2:2; diváků: 60 .
Po skončení soutěže vypadá výsledková tabulka následovně:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

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

Horažďovice "B"
Bolešiny
Měcholupy
Bezděkov
Malý Bor
Strážov "B"
Velhartice
Hradešice "B"
Hartmanice
Nalžovské Hory
Veřechov
Neznašovy
Myslív
Hory Matky Boží

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
16
15
13
14
14
11
12
11
11
9
7
2
1

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

1
3
8
9
11
11
10
12
11
13
13
16
18
23

96 : 17
75 : 28
61 : 29
57 : 53
70 : 38
55 : 51
48 : 58
51 : 58
48 : 44
53 : 63
48 : 54
42 : 70
21 : 64
17 :115

Body (Prav)

71
55
48
43
43
43
38
38
37
35
31
24
12
5

( 32)
( 16)
( 9)
( 4)
( 4)
( 4)
( -1)
( -1)
( -2)
( -4)
( -8)
(-15)
(-27)
(-34)

Ing. Václav Blahouš

Historie
Konec 2. světové války
v Makově a okolí
V dnešním článku Vám, čtenáři, představím několik zajímavostí z této doby.
Nacistická okupace ochromila život
českého národa ve všech společenských
vrstvách a oblastech.
Poslouchání cizího rozhlasu bylo velmi tvrdě trestáno gestapem (článek v minulém Zpravodaji). Proto také lidé vymýšleli různé fígle. Na příklad u nás Jan
Partingl z čp. 25 měl důmyslně do zdi zazděno rádio, které obsluhoval skobkou. Jinak na skobce visel obrázek. Pan Partingl
pak podával zprávy sousedům o situaci na
frontách.
Hoši ročníků 1921, 1922, 1923, byli
v prosinci 1944 posláni do Halbturnu v Rakousku, kopat protitankové zákopy. Zkusili tam mnoho zimy a hladu, spali v otevřených stodolách. Byli to: Jan Kanta,
Josef Vlasák, František Koza a Emanuel
Sedláček. V lednu 1945 byl pak ještě na
tutéž práci poslán Ota Sedláček na Moravu.
Když se na jaře 1945 blížila fronta,
začaly se připravovat kryty. V Makově se
kopaly blízko obce: za potokem ve stráni
pod Bouzkovou ohrádkou (pod Švejdovic
zahradou), za mlýnem, ve stráni za Velkým polem, na cihelně v hliništi, jeden byl
také v Haškovci.

Byly budovány tak, aby chránily před
účinky pěchotních zbraní, aby nebyly viditelné z letadel, ani při běžném pohledu
kolemjdoucích. Vchody byly zamaskovány. Strop ze dřev poházených hlínou a drnem. Uvnitř jednoduché dřevěné lože.
Bohudík, nemuselo jich býti použito.
Stoupající činnost fašistů ke konci
války byla předzvěstí, že se nacizmus
ocitá ve své konečné fázi, o čemž také
svědčily stále četnější útoky spojeneckých
letadel, na důležité průmyslové a hospodářské objekty, na příklad 15. února 1945
na Škodovku v Plzni a podobně. Dalšími
cíli byly vojenské transporty, lokomotivy
a dopravní prostředky vůbec. Těmto letcům se říkalo hloubkaři nebo také kotláři,
neboť ničili i lokomotivy. Snesli se nad
jedoucí vlak, dali znamení, aby cestující
vystoupili, a pak z kulometů, průrazným
střelivem, lokomotivu vyřadili. Ve Zdicích na nádraží, kam se zničené lokomotivy odvážely, byl ještě po válce celý hřbitov lokomotiv.
15. dubna 1945 přilétlo na letiště na
Chaloupkách 28 německých letadel, která
Němci důkladně ukryli ve vrbách při
potoku.
Hned druhý den v pondělí 16. dubna
1945 odpoledne přilétlo 8 spojeneckých
letounů a letadla ve vrbách zničily. Druhý
den se nálet opakoval a ještě zničily tři
letouny ukryté ve slámě. Od nás bylo mo-3-

žné pozorovat sloupy černého dýmu za
zasažených letadel. Při náletu v obou
dnech přišlo o život několik Němců,
z občanů nikdo.
Několik dnů poté se německá jednotka z Chaloupek ubytovala v Makově, viz
článek v minulém Zpravodaji.
Hrůzná podívaná byla na klatovské
nádraží, kdy 20. dubna 1945 o půl deváté
ráno napadli hloubkoví letci muniční vlak
na nádraží. Účinek náletu byl hrozný.
Nádražní budovy se sesuly, koleje byly
zohýbány a rozmetány. Část výhybky byla
vymrštěna až na půl kilometru vzdálený
Křesťanský vršek…
První američtí vojáci dorazili do Klatov v sobotu 5. května 1945 večer. Přijeli
od Nýrska, kde se krátce střetli s německou pancéřovou divizí, jež se vzdala a
která byla předtím ubytována v Chudenicích. V neděli pak pochodovala US pěchota z Klatov do Předslavi a dál k Měčínu.
V pondělí 7. 5. dopoledne bylo vidět kolonu tanků jedoucí od Škváříma k Petrovičkám. To byl signál pro chlapce z okolních obcí. Avšak přední hlídky Američanů
objevily v lesích za Petrovicemi skupinu
německých tanků. Kolona amerických tanků se zastavila před Petrovicemi a všechny civilisty vojáci vyzvali k odchodu, neboť se předpokládalo, že dojde k boji.
Němci se však vzdali bez boje. Američané
je pak zajali, odzbrojili a vedli do Klatov.

V této souvislosti se traduje, že v rokli mezi Velkým polem a Petrovicemi, byl
v tento den zastřelen německý voják. S největší pravděpodobností šlo o uprchlého
Němce při zajímání německé jednotky
Američany. Vojáka údajně zastřelil občan
z Makova. Zastřelený byl po válce pochován na hřbitově v Němčicích.
––––––––––––––––––––
Po příchodu Američanů k nám tito
obsadili i letiště na Chaloupkách. Američtí vojáci jezdili se svými auty – jeepy jako
čerti po cestách i polích. Jednou večer,
přijeli do Makova a žádali na místních lidech, aby udělali muziku, že chtějí tancovat. Sehnala se domácí kapela a děvčata,
za chvíli byla zábava v proudu. Američané
nejraději tancovali „šáteček“, rychle se to
naučili. Přijeli sem ještě několikrát. V té
domácí kapele totiž místo bubnu „účinkoval“ vozembouch. Někteří z nich i uměli
několik českých či slovenských slov, ale i
bez nich jim lidé rozuměli, tou řečí každému srozumitelnou – posunkem. Byli to
většinou letci z Chaloupek. Jeden z nich
jednu neděli přiletěl, přistál na lukách pod
Zvoncemi a pak „povozil“ v tom svém letadle několik děvčat i chlapců. S každým
létal asi 10 minut nad okolím. Američanům dělali tlumočníky vojáci západní brigády, kteří byli posádkou v Předslavi a na
tancovačky do Makova také chodili.
Vojáci Rudé armády v Makově a okolí ve válce ani po ní nebyli. Po osvobození
někteří občané mluvili s ruskými zajatci
v Klatovech, zde se volně pohybovali. Během války se tajně protloukali na východ.
Styk s ruskými zajatci gestapo přísně trestalo. Tito přicházeli v noci, zejména na samoty, kde žádali nějaké jídlo. Pokud je mi
známo, byli prchající zajatci jednou na cihelně, jindy ve mlýně v Makově, kde žádali o chléb. V lesích a ve stozích slámy
lidé často nacházeli stopy toho, že tam
měl úkryt nějaký uprchlík.
Jak vidno, historie je zajímavá v každém období i region od regionu. Tato válka přinesla lidstvu mnoho zkušeností. A
proto se po celý život musíme snažit pochopit společenské a přírodní zákonitosti,
a i já, byť jsem křesťan, věřím ve věčný
vývoj a v nekonečné zdokonalování všeho, co tu jest. Této víře mě naučila příroda
(už Cicero o přírodě kdysi řekl: „Dáme-li
se vésti přírodou, nemůžeme v ničem pochybit“), k níž jsem od dětství lnul celou
duší, a která, přesto, že se zdá často nemilosrdnou a tvrdou, zvlášť kde běží o jedince – o člověka, právě tak jako o každého jiného živoucího tvora – přece jen se
řídí věčným zákonem, který nám dala
„nejvyšší láska“, jenž vede veškerenstvo.
Tuto lásku máme od Boha a který je nám
nejvyšší autoritou.
J.Š.

PŘEDSLAV
pohledem kronikáře (5)
V květnu 1921 opět pokračovala práce na spojovací silnici Točník, Makalovy,
Předslav, Měcholupy, Petrovičky. Okres se
ale soudí s podnikatelem Ing. Šindýlkem o
hodnocení odvedené práce. Byl však uzavřen smír a stavitel mohl v pracích pokračovat. Ale již v říjnu byla stavba této
silnice zadána staviteli Valečkovi z Chudenic. V červenci 1922 žádá stavitel Valečka o zvýšení plateb na silnici o 25%,
okres mu nabízí jen 15%. V únoru 1924
Okresní správní komise povolila obci
Předslav stavbu odbočky silnice od školy
na novou okresní silnici na Měcholupy
s podmínkou, že ji obec postaví vlastním
nákladem a pak ji okres převede do své
správy. Dne 8. dubna 1924 byla silnice
Točník – Petrovičky kolaudována. V listopadu okresní zahradník Rádl na této silnici vyměřoval vzdálenosti pro stromečky
a ty byly 14. 11. ve vzdálenosti 20 m do
náspu silnice vysázeny. V březnu 1927
byly stromky vysázeny i po obou stranách
nové spojovací silnice od školy na Měcholupy a 21. byla pořádána „Stromková
slavnost“.
Zajímavý byl v srpnu 1925 pohřeb samovraha Šalanského, pokrývače z Měcholup, který byl v podezření z přepadení,
což ho dohnalo k tomu, že se u Pihovic
zastřelil. Místní farář Záruba ho nechtěl
pochovat, nemaje úmrtní list s označením,
že čin spáchal v pomatení. Když se to
dověděl právě přítomný kazatel českobratrský, chtěl zemřelého pochovati sám a
počal ihned s obřady. V tom si to farář
Záruba rozmyslel a samovraha pochoval
způsobem obvyklým. Tento případ vyvolal velké rozrušení přítomných občanů.
Dne 24. května 1926 proběhla velká
národní slavnost na Otíně a Předslavi na
paměť 50. výročí smrti Františka Palackého. Celý kraj šumavský vzdal důstojný
hold památce nezapomenutelného českého
historika. Průvod z Předslavi na Otín byl
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nevídanou podívanou pro okolí. Lesk jeho
zvýšila účast sokolských jednot z Klatov,
Švihova a Měčína, jakož i všech místních
a okolních hasičských sborů, Národní
jednoty pošumavské a jiných korporací.
Hlavní oživení a malebnosti dodala účast
vojska a sokolské jízdy z Klatov. Význam
akce podtrhla účast čelních představitelů:
univerzitního profesora Dr. Jindřicha Vančury, který měl hlavní projev, dále poslance Františka Machníka, ředitele hospodářské školy v Klatovech, přednosty Okresní
politické správy Dr. Vojty, starosty okresu
Dr. Nejdla, starosty města Klatov prof. Petrse, Dr. Hostaše a zástupce rodiny Palackých Františka Palackého.
Dne 15. listopadu 1927 začal Západočeský svaz elektrikářů z Plzně dodávat
sloupy pro primární elektrickou síť projektovanou od Němčic do Předslavi a přes
Štěpánovice do Klatov. Většina obyvatel
se na elektřinu těší, ale je i dost těch, co
nedůvěřují v její různé a četné výhody pro
domácnost, hospodářství, živnosti a pokrok dnešní doby. V dubnu 1930 bylo zadáno zhotovení rozvodů a elektroinstalace
v Předslavi firmě J. K. Rudolf z Plzně,
v červenci byl postaven transformátor a 3.
října se k velké radosti občanů prvně rozsvítily elektřinou žárovky. I když mnozí
před stavbou reptali, elektřinu si zavést
nechali a nyní na ní nedají dopustit. Obec
se elektrizací zadlužila u Okresní hospodářské záložny v Klatovech 96.000 Kč.
Celkové náklady byly 138.000 Kč.
V listopadu 1930 bylo provedeno sčítání lidu a domů. V Předslavi bylo zjištěno 78 obytných domů se 372 přítomnými
obyvateli. Nepřítomno bylo 17 občanů.
Dne 22. února 1931 uspořádala Národní jednota pošumavská v Předslavi přednášku o zřízení rolnické družstevní pekárny v Předslavi. Předpokládaný náklad
100.000 Kč by se měl získat upisováním
podílů po 50 Kč. Ale 20. listopadu 1932
na valné hromadě Kampeličky členové odhlasovali zakoupení hospodářského stavení č. 72 s přilehlým pozemkem od man-

želů Šplechnových (obchodníci s uhlím).
Ve stavení byla zřízena pekárna s krámkem a upraven vhodný byt pro pekaře.
Pekařství bylo pronajmuto za 4.000 Kč
ročně pekaři Františku Kaňákovi. V přední části, kterou Kampelička oddělila širokou chodbou, zřídila si úřadovnu a čekárnu nákladem asi 15.000 Kč. Tím byl
vyřešen spor o postavení kampeličky,
která dosud skoro 30 let byla umístěna ve
škole.
V neděli 18. října 1931 se konala
slavnost svěcení nových zvonů pro kostel
v Předslavi. Byly pořízeny z peněz vybraných po osadě a darů od různých osob i
místní kampeličky. Kmotry zvonů byli
manželé Šimicovi a po nich se dostalo
zvonům jmen Václav a Marie.
Dne 24. října 1931 bylo do školy dáno radio, pořízené za subvenci ministerstva školství a národní osvěty. Bylo
dodáno a instalováno firmou Šimáček
z Klatov. Dítky proto mohou přes poledne
radio poslouchat. Propagační biografické
představení za slušné účasti členů i hostů
pořádala Kampelička dne 15. října 1932
v sokolovně.
Dne 11. června 1933 pořádal SDH
Předslav slavnost na paměť svého čtyřicetiletého trvání. Do pěkně vyzdobené a
prapory opatřené vesničky sjelo se hodně
hasičských sborů a přišlo mnoho občanů a

přátel sboru. Pěkný, mohutný průvod zahájila žákovská družina sboru měcholupského, pak řady žen a dívek v pestrých
krojích, krojovaní hasiči a župní a sboroví
funkcionáři. Za nimi hasiči v oblecích i
v pracovním se stroji. Před sokolovnou
promluvili funkcionáři a následovalo cvičení mužů se strojem i žákovské družiny
z Měcholup s ruční stříkačkou. Dále pokračovalo cvičení mužů, žen i žáků. K večeru se sešli ve spolkové místnosti, kde
v přátelské zábavě tančili a besedovali.
Stále více se projevovalo rozpínání
německé menšiny. Do voleb 19. května
1935 se Němci spojili do Henleinovy
strany a ve volbách dostali přes 1,2 mil.
hlasů, čímž jejich strana se stala vítěznou.
Celý národ byl výsledkem ohromen. Prezident republiky ale jejich zástupce sestavením nové vlády nepověřil. Téhož roku
14. prosince se T.G.Masaryk vzdal úřadu
a prezidentem byl 18. 12. 1935 zvolen
Eduard Beneš. Napětí ve státě vzrůstalo a
lidé si uvědomovali, že budoucnost je
nejistá.
Henlein veřejně a hlasitě prohlašoval,
že usiluje o připojení Sudet k německé říši. Začátkem roku 1938 již bylo jasné, že
český národ čekají pohnuté časy. Všude se
dělaly přípravy k obraně. Vojáci v záloze
měli na četnické stanici připravenou výstroj a výzbroj. Z nevojáků bylo ustaveno

družstvo CPO (civilní protivzdušná obrana) a byl připraven mobilizační plán.
V očekávání událostí v příštích měsících
bylo po klidné práci minulých let. Každý
v senoseči a žních spěchal, aby byla sklizeň co nejdříve pod střechou a vymláceno. Ke konci srpna bylo každou noc slyšet
po silnici rachot povozů stěhujících české
rodiny a jejich majetek od hranic a smíšeného území do vnitrozemí. Počátkem září
byli znovu povoláni záložníci a 23. září
byla vyhlášena mobilizace.
Ale 29. září 1938 byla v Mnichově
podepsána dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou
menšinou Německu. Dohodu podepsali
představitelé Německa (A. Hitler), Itálie
(B. Mussolini), Velké Britanie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier). Zástupci
československé vlády na konferenci pozváni nebyli. Dohoda přijatá čtyřmi velmocemi byla pro československou stranu ultimátem, které pod nátlakem přijala. ČSR
na základě této ostudné dohody ztratila
rozsáhlá a zejména strategicky významná
území v pohraničních oblastech (asi 1/3).
V říjnu byly územní požadavky splněny i
Polsku (Těšínsko) a v listopadu i Maďarsku (jižní a východní Slovensko a značná
část Podkarpatské Ukrajiny).
Mý

29. dubna 2012 pořádal Sokol Předslav
v místní sokolovně divadelní představení
Farního spolku v Plánici, ŤULULUM. Na
organizaci hojně navštívené akce se podílely také členky kulturní komise.
V neděli 20. května 2012 opět zazněla
v kapli sv. Apoleny v Měcholupech hudba. Zahrálo zde Klatovské klarinetové

kvarteto a početné publikum bylo vystoupením nadšeno.
27. května 2012 nás čekalo v Předslavi v sokolovně opět divadlo. Divadelní
spolek Za oponou z Klatov dával komedii
Nerušit, prosím! Účast byla slabší, ale všichni přítomní se náramně pobavili.
Těšíme se na další setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Kultura
Z činnosti kulturní komise
v uplynulém období
V pátek 13. dubna 2012 jsme přivítali
v hostinci v Makově paní Olgu Kadrnožkovou, která nám velmi poutavě vyprávěla
o svých pobytech v Afganistánu.

Různé
Informace z dění v obci:
2. května byla v areálu letního kina v Makově "Na lískách" zahájena letošní letní sezóna. Odpoledne patřilo dětem, pro které obec ve
spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů uspořádala zábavné hry a soutěže o ceny a veselá zábava dětí pak pokračovala diskotékou. Celým tímto odpolednem se jako červená nit nesla tématika Šmoulů, to proto, že s nastalým soumrakem byl promítnut první letošní
film, kterým byl právě animovaný film "Šmoulové".
Státní svátek 8. května oslavil Sokol Předslav uspořádáním dalšího ze svých pěších výletů. Tentokrát to byl pochod ke "Krásné paní"
nedaleko klatovského letiště. Počasí bylo ten den přímo ukázkové a tak se na startu pochodu, u předslavské sokolovny, sešlo neuvěřitelných devadesát dva účastníků, kteří byli s touto akcí opět velmi spokojeni a těší se tak na další výlet v příštím roce.
26. května se v odpoledních hodinách na fotbalovém hřišti v Měcholupech konala okrsková soutěž dobrovolných hasičů. Utkala se
zde v kategorii mužů družstva z Makova, Měcholup, Němčic a dvě družstva hasičů z Předslavi. Nejrychlejší celkový čas z požárního
útoku a štafety měla družstva z Předslavi následovaná družstvem Měcholup, za nímž se umístilo družstvo Makova. Němčickým se
nevydařil útok a tak skončili až pátí. Kromě mužů si soutěž vyzkoušela i dvě družstva předslavských žen, aby si tak prohloubila přípravu
na vyřazovací soutěž klatovského okresu, která se uskutečnila 2. června v Rabí. 2012. Zde se v kategorii mladších žen z celkového počtu
22 soutěžních družstev umístily dívky s Předslavi na postupovém sedmém místě a druhé družstvo v kategorii starších žen rovněž
postoupilo do dalšího kola, když mezi 13 soutěžícími družstvy ve své kategorii obsadilo osmé místo. Další, okresní kolo soutěže žen se
uskutečnilo 16. června v Dlouhé Vsi. Zde se předslavské dívky umístily na celkovém sedmém místě a předslavské ženy pak skončily ve
své kategorii čtvrté.
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Pozvánky:

Program letního kina v Makově na červenec a srpen 2012
červenec:
Čtvrtek 5.7.2012
rocková taneční zábava
Sobota 7.7.2012
český film

ODYSSEA CLASSIC

začátek 21:30

OKRESNÍ PŘEBOR

Pátek 13.7.2012
začátek 21:30
britský koprodukční film
JOHNNY

ENGLISH SE VRACÍ

Sobota 14.7.2012 začátek 21:30
český film
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Neděle 22.7.2012
rocková taneční zábava
Pátek 27.7.2012
film USA

přístupný od 12 let
přístupný
přístupný od 12 let

BRUTUS

začátek 21:30

MISSION IMPOSSIBLE – Ghost Protocol

Sobota 28.7.2012 začátek 21:30
český film

MUŽI V NADĚJI

přístupný od 15 let
přístupný od 12 let

srpen:
Pátek 3.8.2012
český film

začátek 21:15

SIGNÁL

Neděle 5.8.2012
rocková taneční zábava

EXTRA BAND revival

Pátek 10.8.2012
rocková taneční zábava

ARGEMA

Sobota 11.8.2012 začátek 21:00
animovaný film USA
Pátek 17.8.2012
film USA

MADAGASKAR 3

přístupný

začátek 21:00

PRCI, PRCI, PRCIČKKY - Školní sraz

Sobota 18.8.2012 začátek 21:00
film USA
MUŽI
Pátek 24.8.2012
český film

přístupný

V ČERNÉM 3

přístupný od 15 let
přístupný

začátek 21:00

PERFECT DAYS - I ženy mají své dny

Sobota 25.8.2012
rocková taneční zábava

přístupný od 12 let

ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA + KOMUNÁL

Pátek 31.8.2012
začátek 21:00
animovaný film USA DOBA LEDOVÁ

4 - Země v pohybu

přístupný
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