Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 23.

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

roč. 2012

Vážení spoluobčané,
v noci z 3. na 4. července 2012 postihla naší obec blesková povodeň. Voda z Petrovického a Němčického potoka a také z měcholupských rybníků během krátké chvíle zatopila na dvě desítky domů.
Se živlem bojovali jak samotní občané tak členové sboru dobrovolných hasičů. Jim a jejich velitelům bych za jejich nasazení
velice rád poděkoval.
Za nejpostiženější obce lze považovat Makov a Měcholupy, kde byly škody největší. I na obecním majetku vznikly škody. Bylo
vytopeno nově zrekonstruované koupaliště v Měcholupech, zatopeny 3 vrty v Předslavi, poškozena cesta v Makově aj.
Pro nejvíce postižené spoluobčany přijalo ZO usnesení č. 129, o případné pomoci obce.
Během letních měsíců byla dokončena I. etapa výměny azbestového potrubí v Měcholupech, byla provedena přestavba sociálního
zařízení v MŠ v Předslavi, vybudováno bylo malé dětské hřiště v Měcholupech, proběhla sezóna v lesním amfiteátru v Makově atd.
Změna nastala také ohledně pobočky České pošty v Předslavi. Od 1.1.2013 tato pobočka zanikne. Namísto ní vznikne „Výdejní
místo II“ při Obecním úřadu v Předslavi. Tato výdejna bude poskytovat veřejnosti vybrané poštovní služby, kterými jsou výdej
uložených listovních a balíkových zásilek, prodej cenin, příjem reklamací, podání listovních a balíkových zásilek, poštovních
poukázek a plateb SIPO. Oproti stávající pobočce však už nebude poskytovat služby bankovní.
V době uzávěrky tohoto zpravodaje je volných ještě několik lístků na muzikál v Karlínském divadle "Čarodějky z Eastwicku".
Zájezd pořádá kulturní komise obce, odjezd 1.12.2012 v 7.00 hodin, představení začíná v 15.00 hodin, cena vstupenky 490 Kč. Pokud
máte zájem, zakupte si vstupenky v kanceláři obecního úřadu.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
10. zasedání ZO Předslav konané dne 13.9.2012 v Předslavi:
Usnesení:
č. 125 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 9. zasedání ZO Předslav.
č. 126 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření Obce Předslav za 1. pol. roku 2012
č. 127 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej st. par.č. 17 v k.ú. Třebíšov za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem paní
Drahomíře Papayové, bytem Klatovy, Suvorovova 599/IV.
č. 128 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) Plán inventur pro rok 2012; b) HIK pro rok 2012 ve složení: Ing. Václav Blahouš,
Václav Kraus, Luboš Šilhavý; c) Potvrzuje likvidační komisi ve složení: Ing. Václav Blahouš, Luboš Rašpl, Václav Kraus.
č. 129 – ZO projednalo a s c h v a l u j e 1) Zadat zpracování plánu protipovodňových opatření pro území obce Předslav;
2) Vyčlenění částky 120 000 Kč na pomoc občanům vyplavených při červencové bleskové povodni. Žádosti se budou přijímat
v písemné formě do 15.10.2012. Finanční pomoc může být čerpána ve výši max. 20 000 kč na 1 č.p., kde došlo k vytopení
obytných prostor. Netýká se tedy sklepů, garáží, kůlen atd.
č. 130 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu na opravu místní komunikace Makov se spol. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1,
339 01 Klatovy ve výši 351 731 Kč včetně DPH.
č. 131 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e nabídku JUDr. Hovorky na právní služby pro občany a obec.
č. 132 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e příspěvek na provoz Linky bezpečí.
č. 133 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e nabídku společnosti ZAK TV s.r.o. na zpracování filmové prezentace obce.
č. 134 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezúročnou půjčku TJ Měcholupy ve výši 200 000 Kč na výstavbu minihřiště s termínem
vyúčtování do 31.12.2013 za těchto podmínek: Veřejnosti z obce Předslav bude umožněn volný přístup a užívání hřiště v čase
mimo potřeby TJ.
č. 135 – ZO projednalo a s c h v a l u j e mandátní smlouvu s p. Josefem Hrdinou EVORD veřejné zakázky a poradenství, Dolní
Hbity 77, PSČ 262 62, na kompletní zajištění výběrového řízení na akci „Revitalizace zeleně v obcích Předslav, Němčice a
Makov.
č. 136 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty obce v záležitosti budoucnosti pobočky České pošty v obci
č. 137 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny 8/2012.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Začíná další školní rok a my do něj
vstupujeme s upravenými školními vzdělávacími programy, novými plány a také
po prázdninách s novými silami a novým
očekáváním. Organizace školy zůstává
stejná, stejné jsou součásti našeho subjektu.

Základní škola začala školní rok s 33
žáky, pedagogové mají 100% aprobovanost. Na škole vyučují paní Mgr. Alena
Kroupová, ředitelka školy, paní Mgr.
Petra Červená, paní Mgr. Miroslava Fleisigová.
Školní družinu bude od září, pod dohledem vychovatelky Mgr. Miroslavy Fleisigové, využívat 29 žáků.
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Do MŠ bylo pro školní rok zapsáno
23 dětí. Během hlavních prázdnin byla
nákladem 310 000,- Kč. zrekonstruována
umývárna MŠ. Velké změny nastaly
v personálním obsazení mateřské školy.
Pracovní poměr na škole ukončila učitelka
paní Bc. Anežka Vaňková, osobní asistentka paní Libuše Burcalová a vedoucí
učitelka paní Anna Vlasáková odešla do

důchodu. Paní Anna Vlasáková působila
na škole 32 let. Chtěla bych jí touto cestou
ještě jednou poděkovat za její dlouholetou
práci. Byla výborným pedagogem a zasloužila se nemalým úsilím o rozkvět a
vybavení školky. Do funkce vedoucí učitelky byla jmenována paní Jana Laubrová
z Petrovic u Měčína, na místo druhé učitelky byla přijata paní Bc. Jaroslava Pinkerová ze Švihova a na místo asistentky

pedagoga paní Lucie Valdmanová ze
Stojanovic u Kolince. Také pedagogové
MŠ mají 100% aprobovanost. Nově je
upravena provozní doba mateřské školy:
od 6,30hodin do 16,00 hodin.
Personální obsazení provozními zaměstnanci zůstává stejné. O spokojené
strávníky se starají paní kuchařka Marcela
Řezníčková a vedoucí školní kuchyně

paní Dana Krásnická. O vzorný úklid dbá
školnice paní Ivana Zadražilová.
Všem našim dětem a žákům přejeme
úspěšný školní rok. O akcích připravovaných v rámci ročních plánů MŠ i ZŠ se
více dočtete na:
www.skolapredslav.info/wordpress.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Nová sezona je v plném proudu...
Podzimní část soutěže se již rozjela naplno, ale naše mužstvo
do ní nevstoupilo právě nejšťastněji. Bohudík čtvrté kolo, odehrané 15. září, přineslo toužebně očekávaný zvrat a z kopaček
našich střelců začaly konečně už zase padat góly. Po počáteční
výhře doma, v úvodním kole, se totiž v dalších čtyřech zápasech
naši střelci žel ani jednou neprosadili. Bez vstřelených branek
není možné vyhrávat a to se pak výrazně podepsalo na současném nelichotivém umístění mužstva. Doufejme tedy, že toto utkání znamená skutečně obrat v dosavadním vývoji soutěže, a že
se „Tělovýchovná jednota Měcholupy, o. s.“ opět dotáhne do
horní části tabulky.
Výsledky jednotlivých dosud odehraných utkání byly následující (výsledek posledního zápasu, hraného 23. září, byl znám
až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje):
12. kolo (předehrávka) Měcholupy – Velhartice; hráno v sobotu
11.08. od 17:00; výsledek 2 : 0 (0 : 0); branky: 72. Kaňák Jan,
76. Bálek Dušan; rozhodčí: Brůha Radek; hráno bez karet;
diváků: 40.
13. kolo (předehrávka) SK Klatovy 1898 B – Měcholupy; hráno
v neděli 19.08. od 17:00; výsledek 3 : 0 (1 : 0); branky: 41.
Marek Lukeš, 71. Votípka, 87. Sojka; rozhodčí: Karel Latinek; ŽK
0:1; diváků: 100.
1. kolo Měcholupy – Malý Bor; hráno v sobotu 25.08. od
17:00; výsledek 0 : 3 (0 : 0); branky: 65. Kocum Pavel, 70.
Melka Václav, 72. Vodička František; rozhodčí: Brůha Radek;
ŽK 1:2; diváků: 60.
2. kolo Strážov B – Měcholupy; hráno v neděli 02.09. od 16:00;
výsledek 4 : 0 (3 : 0); branky: 3. Franc J., 30. Uruba O., 43.
Weber P., 70. Míšek L.; rozhodčí: Bína Roman; ŽK: 2:1;
diváků: 110.

3. kolo Měcholupy – Veřechov; hráno v neděli 09.09. od 17:00;
výsledek 0 : 1 (0 : 1); branky: 37. Richter M.; rozhodčí: Koura
Radim; ŽK: 4:2, ČK: 1:0 (87. Gašpar Ivan); diváků: 60.
4. kolo Žihobce – Měcholupy; hráno v sobotu 15.09. od 16:30;
výsledek 0 : 2 (0 : 1); branky: 19. a 82. Kaňák Jan; rozhodčí:
Veverka Jan; ŽK 2:0; diváků: 30.
5. kolo Měcholupy – Bezděkov; hráno v neděli 23.09. od 16:30;
(utkání bylo dohráno až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje).
Po 4. kole vypadá průběžná výsledková tabulka následovně:
Rk.

Tým

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

Klatovy 1898 "B"
Malý Bor
Hartmanice
Bezděkov
Velké Hydčice
Nalžovské Hory
Kašperské Hory
Žihobce
Strážov "B"
Veřechov
Velhartice
Hradešice "B"
Měcholupy
Neznašovy

Záp

+

0

-

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

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

2
1
1
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0

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

Zbývající zápasy podzimní části se
termínech:
06. kolo Hartmanice – Měcholupy
07. kolo Měcholupy – V. Hydčice
08. kolo Nalž. Hory – Měcholupy
09. kolo Měcholupy – Hradešice B
10. kolo Neznašovy – Měcholupy
11. kolo Měcholupy – Kašp. Hory

Skóre

17 :
17 :
17 :
13 :
13 :
10 :
8:
10 :
15 :
8:
10 :
11 :
04 :
7:

5
6
12
9
7
14
7
13
16
8
11
17
11
24

Body (Prav)

16
14
13
12
11
10
8
8
7
6
6
6
6
3
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

8)
7)
4)
3)
1)
-2)
-1)
-5)
-2)
-3)
-3)
-3)
-3)
-6)

odehrají v následujících
sobota 29.09. – 14:00
sobota 06.10. – 16:00
sobota 13.10. – 16:00
sobota 20.10. – 15:30
neděle 28.10. – 14:30
sobota 03.11. – 14:00

Historie
Živnosti v Makově
V dnešním příspěvku obrátíme svoji
pozornost k minulému (20.) století, zejména k jeho 1. polovině, kde si něco řekneme o živnostech v Makově a také o důležitých událostech ke kterým v této době
došlo.
Jednak to byla 1. a 2. světová válka.
2. světovou válku prožili obyvatelé Makova vcelku v poklidu, ta zasáhla obec jen
okrajově. Zato 1. světová válka přinesla
místním lidem řadu tragédií. Z odvedených mužů se jich pět nevrátilo, kteří zahynuli na ruské, srbské či italské frontě.
Padl Josef Valeš z č.p. 1, bratři Josef a
Václav Sudové z č.p. 21, Václav Petlan
z č.p. 33, padl i Emil Motlík, který zde

před válkou se svou matkou bydlel.
Mnoho vojáků padlo do zajetí ruských a
italských vojsk a vrátili se domů až po
ukončení války. Ze zajatců někteří vstoupili do legií českého vojska, a tak společně se spojenci bojovali proti Rakousku,
aby pomohli k získání samostatnosti pro
svobodný Československý stát. V italských
legiích bojoval Emanuel Sedláček z č.p.
31, v ruských legiích bojoval Emanuel
Štampach z č.p. 12.
Před pozemkovou reformou, ale i po
ní chodili zdejší občané za výdělkem do
světa. Byli to většinou zedníci a fasádníci.
Jeden z nich, František Pechan z č.p. 27
jezdíval dělat fasádnické práce do Saska,
Rakouska i Uher. Poznal tam nové způsoby práce a seznámil s nimi zdejší
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fasádníky, kteří pak byli vyhledáváni
pražskými i plzeňskými staviteli. Našim
fasádníkům svěřili fasádnické práce na
justičním paláci v Plzni, krematoriu ve
Vídni, pak i v Plzni, nádraží v Plzni i
Budějovicích, gymnázium v Domažlicích,
krajském soudu v Klatovech, na nemocnici v Praze – Bulovce, na opravě fasády
kostela v Přešticích a jinde. V letech 1928
až 1930 pracovali naši fasádníci v Praze –
Spořilově, kde jim skutečně „kvetla pšenice“, za týden často vydělali i 400,- Kčs.
Také zdejší tesaři byli v okolí známí
jako dobří řemeslníci. Zejména František
Partyngl z č.p. 3 řídil v okolí tesařské práce. Pracoval nejen na krovech, ale byl
známý i zhotovováním dřevěných pump.

Zdokonalování práce ve větších cihelnách, strojová výroba cihel a obtíže
s dopravou uhlí k nám (pro vypalování),
způsobily, že se ve zdejší cihelně v roce
1929 přestalo pracovat. Jakost jejich výrobků, zejména tašek, byla velmi dobrá,
ale levným výrobkům velkých cihelen nemohli konkurovat.
Mlýn se staročeským složením byl
dosti zásobován mletím z okolí. Výmluvný pan otec rád vzpomínal na doby, kdy
mleči si čekali na mouku, pomáhali mlynáři, kdy krajánkové je obveselovali. Zařízení mlýna bylo sice zastaralé, málo výkonné, mouka byla sice tmavší, ale jakostní a pečivo z ní velmi chutné. Provoz
mlýna byl ve válce (roku 1941) zastaven a
po ní již obnoven nebyl. Tento mlýn byl
založen někdy kolem roku 1800. Původní
mlýn býval na místě č.p. 29, který odnesla
povodeň 24.6.1768 (Jánská voda). Úřady
ve válce přiřadili Makov do mlýna pana
Flosmana v Mlýnském Struhadle.
V č.p. 27 byla od roku 1926 výroba
cementového zboží. V okolí neměla konkurenci a proto její tašky (cementky), roury a zejména pomníky šly dobře na odbyt.
Bývalo zde zaměstnáno i šest pracovníků.
Pomníky z Makova se dosud najdou nejen
na okolních hřbitovech, ale i daleko
v okolí, rovněž tašky. Od roku 1949
František Pechan pracoval v cementárně
sám, komunisté zrušili veškeré živnosti a
vše znárodnili.
V roce 1924 byla v Makově provedena parcelace (pozemková reforma) na
základě tzv. Záborového zákona č. 215
z 16. února 1919. Kde stát znárodnil část
panského a církevního pozemkového majetku bez náhrady. V případě Makova to
bylo 83 ha církevní půdy, která byla prostřednictvím přídělů rozdělena mezi zemědělce. Tu obdrželi vesměs sedláci a
chalupníci. Byl též rozparcelován panský
dvůr. Z budov vznikly čtyři nová č.p. Ve
druhé parcelaci bylo ještě rozděleno 39 ha
zemědělské půdy, zejména komunistům.
V tomto roce také obec vysázela po
vsi 40 lip, které koupila za 150,- Kčs od
rolníka Tichoty z Točníka.
V roce 1926 postihla náš kraj větrná
bouře. Stalo se tak 4. července, teplota
toho dne dosahovala téměř +40 °C. Ve
večerní době, kolem 18 hodiny, se vytvořilo tajuplné, dusivé, až hrozivé ticho.
Najednou se nad krajem zvedla prudká
vichřice, doprovázena těžkými kroupami.
Kroupy velké jako křepelčí vejce zničily
během 10 minut veškerou úrodu. Pod náporem větru byly stromy vyvraceny ze
země i s kořeny. A právě při této bouři
ulomil vítr téměř celou korunu lípy, která
dosud stojí u cesty do Ptína. Blíže článek
ve „Zpravodaji“ č. 5 z března 2008. Při
této vichřici došlo i k vyvrácení již vzrostlých smrků na bývalém dolu „Anna“ na
Ptíně. Tímto došlo k odhalení dubových

povalů, kterými byla těžební šachta zhruba před 100 lety zakryta. Původně malý
otvor, který se jevil jako jezevčí nora, se
propadnutím o Vánocích téhož roku zvětšil na 3 metry. V šachtě bylo možné spatřit ještě zbytky žebříků. V roce 1929 – 30
prováděl pak Státní geologický ústav průzkum propadlé šachty a jejího okolí na
Ptíně. Průzkumem bylo zjištěno, že železná ruda, která se zde těžila, je hnědel,
který mívá až 50% Fe. Z dalšího závěru
tohoto průzkumu vyplynulo, že Ptín je
sopečného původu z období „Ordoviku“,
t.j. vznikl zhruba před 460 miliony lety.
Také blíže „Zpravodaj“ č. 4 z prosince
2007.
V roce 1928 byl v Makově založen
hospodářský spolek, jehož prostřednictvím si zdejší zemědělci opatřovali hnojiva, uhlí, vápno a jiné prostředky. Spolek
pro potřebu zemědělců koupil drhlík na
jetel, kultivátor, secí strojek na jetel. Po
postavení skladiště Hospodářského družstva, začal spolek ztrácet význam. Na
tomto skladišti byla v roce 1952 instalována poplachová siréna. Toto skladiště
z důvodu špatného technického stavu bylo
v roce 1986 spolu s bývalou hasičárnou
zdemolováno. Skladiště i hasičárna stály u
transformátoru.
V roce 1931 byla provedena v obci
elektrizace. Vnitřní zařízení provedla pražská firma „VES“, která postavila i sekundární síť. Náklad na postavení transformátoru a sekundární sítě hradila obec v ceně
90 000,- Kčs. Obec si je vypůjčila u Okresní hospodářské záložny v Klatovech.
V roce 1932 koupila Místní domovina
mláticí garnituru od firmy „Bratři Paříkové – Napajedla“. Stála s elektrickým
motorem 30 000,- Kčs. Od Zemědělské
rady dostala podporu 4 500,- Kčs. Dluh se
splácel platem za mlácení, který se vyměřoval z orné půdy. Mlátička byla široká
7,2 m s el. motorem 9,5 kW. Původně ji
používalo jen 10 zemědělců, ale brzy se
jejich počet rozšířil. Se zdejší mlátičkou
se pracovalo i v Petrovičkách.
V roce 1932 se v obci postavila kaple
sv. Václava. Viz „Zpravodaj“ č. 12 z prosince 2009.
23. dubna 1933 byl na ustavující valné hromadě založen „Spolek divadelních
ochotníků J.K.Tyl v Makově“, když před
tím 19. 3. 1933 na bouřlivé valné hromadě
vystoupili místní ochotníci z divadelního
spolku „Mládí“. Důvod vystoupení a další
činnost nového spolku si přiblížíme v článcích v příštím roce.
V zimě 1937 – 38 byl zbudován nový
rybníček. Před obecním domkem č.p. 11
(dříve pastuškou) býval malý rybníček,
spíše jenom louže, která nebyla větší než
½ nynějšího rybníčku. Chovaly se tam i
ryby, ale jen několik kusů. Vody měl
málo, v případě ohně by nebyl schopen
dlouho dávat vodu. V té době byla státem
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podporována výstavba vodních nádrží
k hospodářským i požárním účelům. Obecní zastupitelstvo se dohodlo na postavení
nového – většího rybníčku. Zemědělská
rada vypracovala plány i rozpočet a přislíbila podporu 15 000,- Kčs. V zimě se
nalámal kámen, a protože málo mrzlo,
provedly se i zemní práce. Dříve než začala práce na polích a na stavbách, rybníček byl hotov. Nestál obec nic, státní
podpora stačila. Místní občané, většinou
stavební řemeslníci, měli příležitost tak
k výdělku, který sice nebyl veliký, ale
v době, kdy na stavbách práce nebyla, byl
vítaný. Část pozemku pod rybníčkem byla
upravena na parčík. Dnes je v něm umístěna autobusová čekárna.
10. dubna 1938 byl založen SDH
Makov. Blíže „Zpravodaj“ č. 5 z března
2008.
Zásluhou našeho rodáka ing. Josefa
Sedláčka z č.p. 33, který byl vedoucím
technického oddělení ONV v Klatovech,
byl již před válkou vypracován projekt na
stavbu silnice Měcholupy – Makov. Projektantem byla firma „Jelínek“ z Berouna.
Pro omezení staveb ve válce se nemohlo
se stavbou začít. Po válce daly úřady
povolení a peníze na stavbu. Práce byla
zadána firmě „J. Pokorný“ z Klatov. Práci
provedli většinou místní lidé. Štětový
kámen byl z Lísek, štěrk se lámal a drtil
na Ptíně, na východním svahu Velké skály
mobilním drtičem. Most přes potok je
také částí této stavby. Nahradil starý most
z betonových rour, který byl několik metrů nad novým. Stavba probíhala v letech
1948 – 49. Rozpočet činil 1 600 000,Kčs. Dnes, s odstupem času, lze říci, že
zvednutí povrchu vozovky o cca 0,5m
kvůli mostu se jeví jako nešťastné, viz
povodně v srpnu 2002, ale zejména 3.
července letošního roku. Rovněž koryto
potoka bývalo mnohem širší. O jeho
zúžení se zasloužili také lidé bydlící podél
něho.
V roce 1950 byl do obce zaveden
telefon z Měčína. Stanice byla umístěna
v č.p. 7. Aby se zmenšily pořizovací náklady, zavázali se občané, že díry pro
sloupy sami vykopají. Každý muž vykopal
jednu.
Rovněž v roce 1950 do Makova začal
jezdit autobus. Šlo o malý autobus značky
ERENA. Garáž byla upravena v hospodářské kolně u transformátoru. Řidič autobusu, pan Škopek, přespával v č.p. 29 u
Bílků. Autobus však jezdil krátce, asi do
roku 1953. Po té chodili občané na autobus do Měcholup. Toto se opakovalo ještě
2x a od října 1969 začal jezdit autobus
trvale z Petroviček, neboť v tomto roce se
dokončila v září silnice z Petroviček do
Makova. Také na této silnici měli místní
občané veliký podíl.
V roce 1950 bylo založeno v Makově
Strojní družstvo a provedlo výkup strojů

od zemědělců. Stroje odvezla STS v Klatovech. U nás se to týkalo samovazu Em.
Touše a spolkové mlátičky, kterou po
malé opravě vrátila STS zpět. Za mlácení
v roce 1951 se už muselo platit STS, což
u zemědělců způsobilo velkou nelibost,
poněvadž STS mlátičku zdejším zemědělcům dosud nezaplatila. Kancelář Strojního družstva bývala v prázdné chalupě
č.p. 6.
V padesátých letech probíhaly přípravy na kolektivizaci zemědělství, pak samotné založení JZD, ale to jsme již
v současnosti.
J.Š.

PETROVIČKY

podle kronikáře (3)
V roce 1917 a na počátku roku 1918,
kdy zklamalo již velké množství nadějí,
přece jen dohady o výsledku války byly
docela jiné než na začátku. Všeobecná nálada přála Dohodě proti Rakousku, které
bylo nenáviděno, protože markantně ukazovalo nemravnost svého systému v úmyslném prodlužování války ve spojení s Německem a jeho plány „Berlín – Bagdad“.
Převrat v Rusku a zklamání z Ruska, od
něhož hned na začátku čekala se záchrana,
bylo příčinou částečného chaosu a zneklidnění i na našem venkově, ale nebyl
příčinou ztráty mysli, která důvěřovala ve
šťastné skončení války pro národ, který jí
nezavinil, v ní nepokračuje a jen nuceně
musí obětovat krev i životy svých synů. Ti
na frontě nejvíce přispívali ke změně názorů našeho nejširšího venkova. Jejich
utrpení stupňovalo nenávist k původcům,
jejich řídké zprávy o vyčerpanosti Rakouska živily naději o brzkém konci.
28. říjen 1918, zlatý den svobody našeho národa dlouho toužený a dlouho čekaný, zaplacený staletým utrpením národa
a vykoupený obětí krve nejlepších synů,
konečně přišel. Najednou, téměř přes noc,
zrodila se Československá republika. Až
věky zapadnou a drahá těla přikryjí zelené
rovy, až hon časů svou dravou vichřicí přežene a srazí drahé nám hlavy, až skutečnost, kterou jsme žili, zapadne v plen
historie, která jí bude ždímat a přetvářet
pro hlavy našich potomků, pak národu
musí zbýti jen ty drahé, vznešené příklady
a povzbuzující vzpomínky a čistý štít národa, který se vzbudil svou mravní silou,
svou kulturní výší, svou hlavou i svým srdcem, svou vírou i svým nadšením, kdy
hlas volajícího na poušti nalezl nás připravené, živoucí, v jádře zralé a zdravé, takové, jaké si představujeme míti ve větší
ještě dokonalosti naše potomstvo, neboť
jsme národ početně malý a chceme-li žíti,
nikdo z nás nesmí zklamat.

Po převratu celé ovzduší se změnilo,
noviny nebyly pod knutou vládní, i venkov řádněji a pravdivěji informován a nově zaučován do toho nového poměru svobodného občana ku svobodnému státu.
Špatně se mnohde rozumělo pojmu svobody. Pro mnohé ten sladký zvuk znamenal volnost, nevázanost, neposlušnost,
naprosté uvolnění všech svazků jak k úřadům, tak ke společnosti. Mnozí bez zření
na stávající tíživé poměry se domnívali, že
nastane ihned blahobyt, žádný nebude nic
dělat a peníze a dobré živobytí náležitě
osladí a nahradí všechny ty přestálé útrapy, všechnu vydrženou bolest.
Byl to ukvapený názor, který na venkově nezakořenil, ale rozpaloval mnohé
hlavy městských krátkozrakých filozofů
života a sváděl na scestí. Přišel převrat,
ale bída ležela ve městech, chodila kolem
vesnic, nedala se vypudit prvotním nadšením osvobozených, ale vyžadovala nové,
další sebezapření a sebeobětování, sebekázeň a přiložení ochotné ruky ku společné práci pro vlastní stát. To byla nová,
jiná, radostnější práce a porozumění jejímu musel se teprve každý z nás opravdu
poctivě učit. Jinak se pracovalo z donucení, jinak se muselo pracovat z lásky.

životě našeho venkova. Úroda toho roku,
když hlavní prameny obživy zůstávaly
v zemi, zacelila ty nejhorší rány, bída byla
zažehnána a rekvizice také nebyly v následujícím roce více nutné. Každý hospodář
mohl pracovat se svým, mohl prodat co
skutečně zbývalo, mohl jít na trh konkurence, aby nějaký ten groš ušetřil pro nový
stát, který slibně se rozvíjel a tvořil své
první zákony, svou demokratickou ústavu,
kde všichni zrovnoprávněni před zákonem
mají stejné povinnosti k sobě, k bližnímu i
k státu.
Rok 1921 možno nazvat „zlatým rokem českého hospodáře“. Poválečné bolesti hmotné a pohromy hospodářské byly
zahojeny, finance státní částečně ustáleny
a poměry zkonsolidovány tak, že normální
rozběh rozvoje hospodářství byl zajištěn a
podporován snaživostí hospodářů. Úroda
toho roku byla znamenitá. Dobrá pohoda
popřála vzrůstu hojného všem obilninám i
okopaninám. Bylo dostatek píce pro dobytek, který naplňoval stáje a ceny produktů hospodářských byly pro prodávajícího co nejpříznivější. Rok 1921 přinesl
nejvyšší ceny jak obilnin a okopanin, tak i
dobytka a drobných hospodářských produktů. V tomto roce mohl každý hospodář

To byla skutečnost, která hned po
28.říjnu 1918 jako veliká starost a zodpovědnost dolehla na bedra všech občanů.
Radostným dnem nově zrozené republiky
byl návrat prvního prezidenta T. G. Masaryka dne 21. prosince 1918 do Prahy po
čtyřech letech těžkých obětí, těžké práce
mezinárodní, vytrvalosti a obdivuhodného
sebezapření a sil, které dal pro dobro svého národa. Praha ho vítala jako vladaře
srdcí. Historie nikdy nevylíčí opravdové,
svaté nadšení, které tehdy národ svému
vůdci vrhl k nohám. Pražskými ulicemi na
královský bývalý hrad jel vítěz k němuž
tisíce zraků hledělo jako k zachránci a
v němž vidělo budoucí zajištění klidného,
radostného a zdárného vývoje nového
státu.
Rok 1919 byl také ale opravdu poslední nejsmutnější rok v hospodářském
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zahojit své bolesti poválečné a postavit se
pevně na vlastní nohy v samostatném státě. Také obraz venkova v tomto a následujících letech se povážlivě změnil. Důmyslný hospodář, jsa dobře situován, zaváděl
si nejmodernější hospodářské stroje, zdokonaloval své hospodářství ve smyslu moderního názoru, hleděl získat co nejvíce
vědomostí o praktickém obhospodařování
půdy, melioracích, zvyšování výnosů půdy umělými hnojivy atd. Tomu hodně
napomáhala organizace venkova v hospodářských sdruženích s odbornými přednáškami, studium synů na odborných školách aj.
Tvář venkova změnila se také po
stránce jiné. Více se hledělo k životu a
jeho potřebám. Od prostého, všech potřeb
zbaveného názoru, bylo přikročeno ke
zlepšení stravy i oděvu.

Ovšem neblahý vliv přineslo špatné
chápání tohoto postupu, který vrcholil
mnohdy v přílišném potírání venkovské
přirozenosti a milé prostoty, která nahrazována nerozumnou fintivostí, zbytečnou
nádherou a povýšeností neslušící našemu
probuzenému venkovu. Městské způsoby

špatně chápané přinášely sklon k rozmařilosti, u mladých mužů k opilství a zhýralosti, u děvčat našeho venkova ke značnému uvolnění mravů.
To byly zhoubné následky „zlatého
roku“, který otevíraje dveře k blahobytu,
otevíral současně propasti vnitřního úpad-

ku. Bohudík se objevoval jen částečně a
rozumnějšími byl podle možnosti uváděn
na pravou míru nebo potírán poučováním
a výchovou.

debně literární koncert, ve kterém vystoupí p. Alfréd Strejček a prof. Miroslav
Petráš.
V sobotu 1.12.2012 uspořádáme druhý zájezd obce Předslav. Pojedeme do
Prahy a navštívíme v karlínském divadle
muzikál Čarodějky z Eastwicku. Pojedeme v 7 hod. ráno, představení začíná v 15
hod, a tím vznikne čas na prohlídku Prahy

nebo na nákupy. Cena vstupenky je 490,Kč, doprava bude opět zdarma. Vstupenky je možno do vyprodání zakoupit na
OÚ v Předslavi.
O další činnosti vás budeme včas informovat. Těšíme se na setkávání s vámi.

Ve večerních hodinách v úterý 3. července 2012 zaplavila voda po prudkém
lijáku dolní část Makova a během necelé
půlhodiny i Měcholupy tentokrát v dosud
největším rozsahu. Hladina vody přesahovala silnici na mostě o 25 cm. Taková
výška vody nemá v historii obce za posledních 140 let obdoby. Měcholupy byly
povodněmi postihovány v dolní části obce
poměrně často a přes různé úpravy toků se
této hrozby dosud nezbavily. Lze se o tom
dočíst v kronikách i zápisech.

povodni strhla voda hráz Vesního rybníka
a vzala mlynáři kůlnu a z chalup č. 7, 13 a
34 byli vystěhováni lidé i odveden dobytek. V měsíci červnu 1895 se přihnala velká voda a ohrožovala vesnici. Otevření
stavidel Vesního rybníka nic nepomohlo,
jelikož brlení (česle) bylo zaneseno připlaveným senem. Tesař Eman Bouzek z č.
9 chtěl tomu odpomoci přesekáním brlení.
Tlakem vody se ale brlení protrhlo a voda
strhla Bouzka na splav a do potoka.
Šťastně se však zachránil.
V roce 1907 o 2. svátku velikonočním
se přihnala prudká větrná smršť s lijákem
od Petroviček, kde strhla několik střech,
pokácela roh lesa Škvářim a zbořila u
Škvářima pece na pálení vápna. Ničila

Dne 26. května 1872 velká voda strhla stavidla Vesního rybníka u splavu až na
skálu a zatopila obecní draha a usedlosti
č. 7 (Hošťálek u Sásků), 10 (mlynář Zíka),
13 (Mastný), 34 (Jánský) a 41 (Krátký u
Behenských). Dne 16. května 1889 museli
být při povodni vystěhováni obyvatelé
z domů č. 7 a 34. Následující rok 1890 při

vše, co jí přišlo do cesty, ale k úrazu osob
nedošlo. V červnu 1932 zaplavila povodeň náves a níže položené usedlosti, přetékala silnici a hráze nově postaveného
rybníka pod vesnicí.
Dne 26. května 1935 v 5 hodin odpoledne se přihnala prudká bouře s průtrží
mračen a krupobitím na Němčicích, Hůr-

ce, Pečetíně až k Petrovičkám a v Měcholupech způsobila povodeň. Pod rybníkem
celá obecní draha byla pod vodou. Dne 9.
června 1954 večer po dvoudenních lijácích se přihnala od Petroviček a Makova
voda tak prudce, že strhla hráze nově
budovaných rybníků, rozlámala brlení u
Pilského rybníka, přehnala se do polovypuštěného Vesního rybníka a v několika
minutách přetékala přes hráz. Zaplavila
náves a usedlosti č. 7, 10, 41 a 45 a dvůr
č.1, přetékala silnici a hráz Rokosu. V té
době to byla dosud největší povodeň.
Dne 17. července 1981 byla velká
noční bouře a od soboty 18. 7. po dva dny
nepřetržité lijáky způsobily povodeň a
značné podmáčení polí. A 21. 7. byly
v obci zaplaveny sklepy a zahrádky v č. 7,
10, 41 a 45. Pod silnicí po obou stranách
potoka se voda vylila z břehů souvisle až
ke stráním pod Předslaví. Dne 18. 10.
1996 po vydatných lijácích se zvedla hladina vody v potoce a zatopila sklepy č.45
a louky u Předslavi a Točníka. Dne 11. 8.
2002 po vydatných deštích se zvedla
hladina vody v potoce a zalila domy č. 10,
41, a 45, kde ve sklepech dosahovala výše
93 cm. Pilský a Vesní rybník přetékaly
přes hráze. Další dny opět silný déšť
s bouřkou a 23.8. voda zaplavila i Prahu,
kde bylo evakuováno přes 40.000 lidí.
Celková škoda „stoleté“ a někde i víceleté
vody se celostátně vyšplhaly na téměř 80
miliard korun.
Ta letošní voda v Makově i Měcholupech dosáhla rekordní výše, ale i jí napáchané škody. Zatopené byty, poškozený
nábytek a vybavení, zatopená auta a další
značné materiální ztráty, v některých případech jen obtížně vyčíslitelné. Rovněž
byla zničena úroda na zahrádkách.
V tuto noc na 4. července 2012 výška
hladiny vody v Měcholupech o 35 cm přesáhla dosud nejvyšší hladinu při povodni
v r. 1954. Ve sklepech v č. 45 dosáhla

Kultura
Co připravuje kulturní
komise
Členky kulturní komise promýšlejí a
připravují akce pro příští období. Rády by
se „trefily“ do zájmu spoluobčanů. Vítají
každý váš nápad a podnět.
V neděli 14.10.2012 se v kapli v Měcholupech uskuteční komponovaný hu-

Mý

Anna Vlasáková

Různé
Povodeň 3. 7. 2012
MĚCHOLUPY zase povodeň
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130 cm. Samozřejmě se vyrojila spousta
názorů jak povodním předejít a co se
mělo udělat, kdo pochybil. Jisté však je,
že s takovým množstvím vody, které náhle
naprší, se již nedá dělat nic, jen zachraňovat majetek a především vlastní život.
Mý

Jménem zaplavených rodin z Makova
chci poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Makov za rychlou a obětavou pomoc
při povodni způsobené přívalovým deštěm
3.7.2012
„Kluci“ z SDH Makov se projevili
jako naprosto profesionální tým, který

navzdory únavě a nepříznivým přírodním
podmínkám pomáhal zaplaveným domácnostem bojovat celou noc s vodním živlem. V úmorném horku, blátě, špíně a bez
odpočinku, pak několik následujících dní
tento skvělý tým pomáhal s likvidací následků velké vody. Jejich způsob pomoci
by se dal přirovnat k hodinovému strojku,
ve kterém jedno ozubené kolečko zapadá
přesně do druhého. Všechny osobní potřeby i vlastní rodina šla stranou, jen aby
pomohli nám, co jsme byli zasaženi touto
katastrofou.
Dále pak děkuji Obci Předslav, za rychlé poskytnutí mycích prostředků, košťat, balené vody a přistavení několika
kontejnerů na odpad.

Další dík patří všem vám, kteří jste
přišli pomoci z vlastní vůle. Pomoci si velice vážíme. Bez vás všech bychom to
nedokázali. Ráda bych vás všechny uvedla jmenovitě, ale obávám se, že bych mohla na někoho zapomenout, a to by nebylo
fér. Ještě jednou díky!
Ing. Šárka Meruňková, roz. Bílková

Rádi bychom tímto poděkovali panu
starostovi Petru Šindelářovi, SDH Makov
a Všem co se podíleli na likvidaci škod po
povodni z 3.7.2012 v našem domě.
Vřelé díky,
Pavel Kubík s rodinou

Informace z dění v obci:
• 23.6. uspořádal SDH Makov ve spolupráci s OÚ Předslav v místním Lesním amfiteátru 1. ročník festivalu „Hudební mládí Makov“.
K vidění a poslechu byly dětské dechové orchestry a pěvecké sbory působící v našem okolí. Vystoupily zde pěvecké sbory z Měčína,
z Nepomuka, účinkující z Měcholup, dětský dechový orchestr při Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech, působící pod
taktovkou Františka Kubaně nebo dětský orchestr švihovské základní školy pod vedením Josefa Babky. Celkem na festivalu
vystupovalo v několika hudebních tělesech kolem 150 účinkujících.
• 25.8. v dopoledních hodinách byl v Makově Na Lískách odstartován 1. ročník místní traktoriády, kterou ve vzájemné spolupráci
uspořádaly SDH Makov a SDH Měcholupy. Připravenou, technicky náročnou trať, při ní zdolávaly jak traktory tovární, tak i
domácí výroby, a to jak sólově, tak i se zapřaženým vlekem. Zajímavá akce za příznivého počasí přilákala řadu přihlížejících
diváků.
• 25.8. odpoledne uspořádaly SDH Předslav společně s TJ Sokol Předslav na hřišti u předslavské sokolovny další ročník „Rozloučení s prázdninami“ a to opět formou zábavně sportovního odpoledne, Tuto akci připravují obě organizace pro místní i přespolní děti již dlouhou řadu let a snaží se tak, aby i období na přelomu srpna a září bylo navzdory končícím prázdninám pro děti
přeci jen poněkud veselejší.
• 1.9. pak obdobnou akci, tentokrát ale v Němčicích, uspořádal tamní SDH, a tak se tam i v samém závěru prázdnin mohly děti
pobavit absolvováním různých soutěží a další zábavy, a zpříjemnit si tak právě začínající nový školní rok.

Pozvánky, nabídky, oznámení:

Mše svatá
bude sloužena v kapli
sv. Václava v Makově
v neděli
30. září 2012 od 15:00 hodin

NABÍDKA
Mnoho let jsem v Mateřské škole pracovala s dětmi
s logopedickými vadami a ze strany rodičů byl o tuto
službu vždy zájem. Po odchodu do důchodu nabízím
provádění logopedické péče doma a to zdarma. Zájemci
se mohou přijít domluvit.
A. Vlasáková, Měcholupy 18

V sobotu 6. 10. proběhne v Předslavi podzimní část okresního kola celostátní hry Mladých hasičů „Plamen“, kterou letos organizuje SDH Předslav. Do Předslavi se tento den postupně sjede na 500 Mladých hasičů z celého klatovského okresu a budou zde
soutěžit v braném závodě a ve zdolávání štafety CTIF. Štafetový závod bude probíhat na hřišti u sokolovny, od které bude také
startován běh jednotlivých soutěžních hlídek v braném závodě.
Kvůli této veliké akci bude částečně omezena i doprava v obci. Konkrétně bude po celý den uzavřena část silnice z Předslavi do
Otína, a to úsek od křižovatky na Třebícinu („za statkem“) až po křižovatku u „Hájků“. Doprava mezi Předslaví a Otínem bude
odkloněna přes ves (po komunikaci pod hřbitovem). Prosíme proto řidiče, kteří budou ten den nuceni použít tuto vozovku, aby dbali
zvýšené opatrnosti a maximálně snížili rychlost, zejména v prostoru křižovatky u Hájků, kde se doprava nejvíce přiblíží trase závodu, i
na zmíněné objížďce. Uzavírka bude značena a obě čela uzavírky budou zajištěny službou z řad pořadatelů. Dbejte, prosím, zvýšené
opatrnosti i při jízdě po silnici v okolí školy, protože se zde v tento den bude pohybovat větší množství dětí.
Závod bude odstartován v 9:00 a postupně jej absolvují všechny soutěžící kolektivy. Celá akce se tak protáhne zhruba až do 17:00
hodiny. Přijďte se na průběh této soutěže podívat, a protože mezi soutěžícími kolektivy budou i Mladí hasiči z Předslavi, přijďte je
v jejich zápolení podpořit.
Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
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