Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 34.

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

roč. 2015

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce se nám poznenáhlu mění na letní, posekané louky voní senem a první odvážlivci už skočili do bazénů a vodních nádrží.
Redakční rada Vám dodává další výtisk Zpravodaje pro zpestření volných chvil i podání zpráv a informací o činnosti obce Předslav.
Pro chodník v Měcholupech byla schválena potřebná dokumentace, nyní probíhá výběr dodavatele stavebních prací a v nejbližší
době dojde na realizaci stavby. Na projekt jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje.
Na rekonstrukci a odbahnění rybníku u „Krátkých“ jsme obdrželi dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která
bude spolufinancována ze zdrojů EU, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, předpokládaný termín zahájení
stavby je 15.7.2015 a ukončení 31.10.2015. Pro JSDH Předslav jsme obdrželi dotace na nákup plovoucího čerpadla a pro sportovce
v obci dotaci na nákup bezpečných branek. Pro potřebu našich spolků jsme také dotace rozdělili a to v celkové výši 182 000,- Kč.
Kulturní komise připravila řadu kulturních a společenských akcí. Velmi úspěšná byla Noc kostelů v kapli svaté Apoleny i zahájení
provozu letního kina v Makově, při této akci nám pomohla ZŠMŠ v Předslavi divadelním a tanečním vystoupením v sále makovské
hospody a JSDH Makov při přípravě dětského dne. Za jejich práci jim děkuji.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití letních měsíců, osvěžující odpočinek na zasloužené dovolené a dětem slunečné prázdniny se vším co k nim patří.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
3. zasedání ZO Předslav konané dne 23.4.2015 v Měcholupech:
Usnesení:
č. 43 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 2. zasedání ZO Předslav.
č. 44 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2014.
č. 45 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem pozemku p.č. 1122 k.ú. Třebíšov (obec Hůrka) o výměře 342 m² panu Karlu
Polívkovi, Trhanov 109, 345 33 Trhanov. Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, cena pronájmu 200,- Kč/rok.
č. 46 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej hasičského vozu Š 706 CAS 25 RTHP panu Vratislavu Štáhlichovi, Na Bojišti 12, 120 04
Praha 2, za cenu 15 000,- Kč.
č. 47 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směny pozemků p.č. 262 o výměře 3 449 m² k.ú. Předslav a p.č. 263 o výměře 1 650 m²
k.ú. Předslav v majetku Měcholupské zemědělské a.s. a pozemku p.č. 570/1 o výměře 5 334 m² k.ú. Předslav v majetku Obce
Předslav.
č. 48 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zřízení místa Česká pošta – Partner I od 1.9.2015.
č. 49 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zřízení platebního terminálu na OÚ v Předslavi.
č. 50 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) zřízení úrazového pojištění členů JSDH JPO III (Předslav) v částce za rok 8 160,- Kč
zřízení úrazového pojištění členů JSDH JPO V (Mě,Ma,Ně) v částce za rok 6 300,- Kč zřízení úrazového pojištění osob
dopravovaných motorovým vozidlem (AVIA Předslav) v částce za rok 3 512,- Kč u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.;
b) zrušení pojištění Peníze a ceniny – provoz poštovních služeb do 50 000,-Kč zrušení pojištění Odpovědnosti za škodu –
Výdejní místo II. u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.; c) zřízení pojištění Peníze a ceniny – provoz poštovních služeb do
200 000,- Kč u České pojišťovny a.s.; d) zřízení doložky V723 pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným a věcech převzatých u České pojišťovny a.s.
č. 51 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) zřízení běžného účtu a k němu spořícího účtu u ČSOB a.s., kdy na spořící účet bude
převedeno 2 500 000,- Kč; b) zřízení spořícího účtu ERA u Poštovní spořitelny a.s., (fix 6 měsíců), na který bude převedeno
1 000 000,- Kč.
č. 52 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠMŠ Předslav, včetně výsledku hospodaření
příspěvkové organizace za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31.12.2014.
č. 53 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠMŠ Předslav za rok 2014 a čerpání částky ve
výši 10 251,29 Kč z rezervního fondu.
č. 54 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Pravidla pro poskytování dotací a formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Předslav.
č. 55 – ZO projednalo a v y z ý v á zájemce o poskytnutí dotací na rok 2015 o předložení žádosti do 31.5.2015 prostřednictvím
standardizovaného formuláře.
č. 56 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í koncept zápisu v obecní kronice za období 1993, 1994.
č. 57 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 3/2015.
č. 58 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu HV 03 Předslav –
Petrovičky, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledky
průzkumu, že tento vrt bude ve výhledu využit jako zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
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č. 59 – ZO projednalo a s c h v a l u j e uzavření smlouvy na zpracování PD – rekonstrukce úpravny vody Petrovičky včetně napojení
nového vrtu s Vodohospodářským podnikem a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň v částce 147 000,-Kč bez DPH.
č. 60 – ZO projednalo a s c h v a l u j e žádost firmy XAVERgen, a.s. farma Otín, 339 01 Klatovy ohledně rozšíření části místní komunikace Předslav – Otín na náklady žadatele.
č. 61 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o spolupráci s Městem Klatovy ohledně spolufinancování terénní sociální služby
v oblasti drogové problematiky. Příspěvek na rok 2015 činí 2 097,- Kč.
4. zasedání ZO Předslav konané dne 18.6.2015 v Němčicích:
Usnesení:
č. 62 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 3. zasedání ZO Předslav.
č. 63 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2014, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 64 – ZO projednalo a s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Předslav, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2014
sestavenou ke dni 31.12.2014.
č. 65 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2014, včetně zprávy auditora bez výhrad.
č. 66 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků p.č. 262 o výměře 3 449 m² k.ú. Předslav a p.č. 263 o výměře 1 650 m² k.ú.
Předslav v majetku Měcholupské zemědělské a.s. a pozemku p.č. 570/1 o výměře 5 334 m² k.ú. Předslav v majetku Obce
Předslav.
č. 67 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemků v k.ú. Předslav do vlastnictví Obce Předslav: a) p.č. 74/2 díl A o
výměře 137 m² a 74/2 díl B o výměře 22 m² od p. Hrdinové I. a p. Steinera V., Předslav 118; b) p.č. 75/4 díl A o výměře 74
m², p.č. 75/4 díl B o výměře 86 m² a 75/4 díl C o výměře 67 m² od Ing. Kroupy J., Předslav 75; c) p.č. 71/2 o výměře 202 m²
od p. Krátkého V., Předslav 45.
č. 68 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o bezplatné výpůjčce pozemků – hřbitov Předslav, Němčice s Římskokatolickou farností Plánice.
č. 69 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájmu prodejny potravin Makov ze strany nájemce.
č. 70 – ZO projednalo a s c h v a l u j e podmínky pronájmu obecních prostor sál hostince v Makově a areálu Na Lískách v Makově.
Nájemce může být pouze občan obce Předslav, cena pronájmu 1 000,- včetně DPH/den + energie. Pronajaté prostory nesmí
sloužit pro komerční účely a veřejnou produkci. Uzavřením smluv o nájmu těchto prostor pověřuje ZO starostu obce.
č. 71 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nové znění smlouvy o nájmu hrobového místa.
č. 72 – ZO projednalo a r o z h o d l o na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: SDH Předslav, IČ: 65580478, se sídlem
Předslav, 339 01 Klatovy – ve výši 20 000,- Kč na výstroj a výzbroj kolektivu Mladých hasičů (sportovní oblečení, buzoly,
lezecké lano, skládací altán), do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti SDH Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j.
Předslav/288/15. SDH Makov, IČ: 65580435, se sídlem Makov, 339 01 Klatovy – ve výši 4 000,- Kč na nákup cen při konání
soutěže „Traktoriáda Makov“, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti SDH Makov o poskytnutí dotace, vedené pod č.j.
Předslav/294/15. ZO Českého zahrádkářského svazu Předslav, IČ: 66343976, se sídlem Předslav, 339 01 Klatovy – ve výši
4 000,- Kč na uspořádání místní výstavy ovoce, zeleniny a květin „Zahrady Předslavska“, do 31.12.2015 za podmínek uvedených
v žádosti ZO ČZS Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/303/15. TJ Sokol Předslav, IČ: 48353493, se sídlem
Předslav 3, 339 01 Klatovy – ve výši 35 000,- Kč na výměnu dveří, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti TJ Sokol
Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/304/15. ZO Českého svazu včelařů Předslav, IČ: 62633490, se sídlem
Předslav 92, 339 01 Klatovy – ve výši 8 000,- Kč na nákup aerosolového vyvíječe a úlových podložek, do 31.12.2015 za
podmínek uvedených v žádosti ZO ČSV Předslav o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/307/15. ZO Českého svazu
včelařů Němčice, IČ: 63515636, se sídlem Plánice 310, 339 01 Klatovy – ve výši 8 000,- Kč na nákup benzinové centrály, do
31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti ZO ČSV Němčice o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/308/15. Pěvecký a
hudební soubor „LADA“, IČ: 26554321, se sídlem Předslav 53, 339 01 Klatovy ve výši 3 000,- Kč na notové party, kroniku,
pronájem zkušební místnosti a zvukové aparatury, doplňky k uniformám, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti
pěveckého a hudebního souboru „LADA“ o poskytnutí dotace, vedené pod č.j. Předslav/311/15. Tělovýchovná jednota
Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem Měcholupy17, 339 01 Klatovy – ve výši 80 000,- Kč na výstavbu tréninkového hřiště a
plochy pro požární sporty, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí dotace, vedené pod č.j.
Předslav/315/15. Tělovýchovná jednota Měcholupy, IČ: 49207245, se sídlem Měcholupy 17, 339 01 Klatovy ve výši 10 000,- Kč
na financování provozu a úhradu nákladů spojených s údržbou a opravami tělovýchovného zařízení, hřiště a kabin, údržbu
trávníku, spotřebu el. energie, nákup dresů a míčů, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti TJ Měcholupy o poskytnutí
dotace, vedené pod č.j. Předslav/316/15. Oblastní charita Klatovy – Charitní pečovatelská služba, IČ: 66388830, se sídlem
Měchurova 317, 339 01 Klatovy ve výši 5 000,- Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty, čerpaných v rámci péče o občany obce
při poskytování pečovatelské služby, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti Oblastní charity Klatovy o poskytnutí
dotace, vedené pod č.j. Předslav/317/15. SDH Němčice, IČ: 65580451, se sídlem Němčice, 339 01 Klatovy ve výši 5 000,- Kč na
pořádání dětského dne a nohejbalového turnaje, do 31.12.2015 za podmínek uvedených v žádosti SDH Němčice o poskytnutí
dotace, vedené pod č.j. Předslav/325/15.
č. 73 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přerozdělení peněz z odvodu z výtěžku provozování loterií: TJ Sokol Předslav 9 158,- Kč a TJ
Měcholupy 18 316,- Kč.
č. 74 – ZO projednalo a s c h v a l u j e mimořádný příspěvek MAS Pošumaví ve výši 16 000,- Kč .
č. 75 – ZO projednalo nabídky na zhotovení akce „Chodník Měcholupy“ a v y b r a l o obecní dodavatele akce firmu MENE INDUSTRY
s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČ: 61171344 za cenu 148 793,- Kč bez DPH.
č. 76 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmou MENE INDUSTRY s.r.o., Lobezská 53,
326 00 Plzeň, IČ: 61171344 na akci „Chodník Měcholupy“.
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č. 77 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s panem Ing. Antonínem Kavanem, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ:
66366917 na zajištění podání žádosti o dotaci OPŽP „Rybník Předslav“, zajištění výběrového řízení a stavební dozor v částce
130 000,- Kč bez DPH.
č. 78 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na nákup plovoucího
čerpadla pro JSDHO Předslav ve výši 38 660,- Kč.
č. 79 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na nákup bezpečných
branek – hřiště Předslav ve výši 25 000,- Kč .
č. 80 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na výstavbu chodníku
Měcholupy ve výši 220 000,- Kč.
č. 81 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zařazení drobných sakrálních staveb – 3 kusů křížků (1 kus na Navážce, p.č. 530/2 v k.ú.
Předslav; 1 kus Na Lhotách, p.č. 783 v k.ú. Předslav a 1 kus na rozcestí Předslav, Točník, Ostřetice, p.č. 779/5 v k.ú. Předslav)
do majetku Obce Předslav v hodnotě 1,- Kč/kus.
č. 82 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. prostřednictvím provozovny „Partner“.
č. 83 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 4/2015.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Vážení rodiče, vážení přátelé školy,
chtěla bych Vám s nadcházejícím létem popřát krásnou dovolenou strávenou v kruhu
rodiny. Dnešní uspěchaný životní styl přináší velký stres, a tak nezbývá, než doufat,
že léto bude shovívavější. Děti školou povinné ztrácejí síly pravidelně vždy, když
v květnu rozkvetou jírovce, a v měsíci červnu už se nemohou dočkat konce školního
roku. Kéž vám všem přinesou prázdniny
potřebný klid, odpočinek, radost z volnosti a hodně sluníčka.

Z činnosti ZŠ
Ráda bych se ale ještě vrátila k uplynulému školnímu roku a připomněla několik událostí ze života školy. Nejpodstatnější je samozřejmě splnění obsahu Školního vzdělávacího programu. K dosažení
tohoto cíle využíváme nejrůznější metody
a prostředky. Letos nás celým rokem provázel rozsáhlý projekt Šumava krok za krokem. Žijeme v krásném prostředí, Šumavu
máme na dohled. Každý měsíc jsme proto
projektu věnovali jeden celý den. Když se
rodiče v tyto dny ptali: „Co jste dělali ve
škole?“, nejednou zazněla odpověď: „Dnes
jsme se neučili.“ To je nezvratný důkaz o
tom, že děti projektová výuka baví.
Vždy na úvod žáci shlédli krátký film
o Šumavě zaměřený aktuálně na konkrétní
měsíc a proměny přírody. Ve filmu byla popisována flóra i fauna, a kdo byl pozorný,
byl plně připraven na zpracování pracovních listů a zvládl hravě „poznávačku“ na
tabuli SmartBoard i ve skutečnosti. V souvislosti s tím jsme využívali dětmi donesené knihy, encyklopedie, četli jsme pověsti
ze staré Šumavy, četli jsme ukázky z knihy Karla Klostrmenna Ze světa lesních samot, žáci prozkoumávali přírodu v okolí,
sbírali přírodniny. Zaměřovali jsme se na
aktivity lidí v přírodě, na turistický ruch,
ochranu přírodních zdrojů i ochranu živé
přírody. Povídali jsme si o sběru šišek jehličnatých stromů, vysvětlovali dančí a jelení říji, aktivitu kůrovce a třeba i výskyt

hub. Venku pak žáci pozorovali dalekohledem vrcholky Šumavy, změny v přírodě, práci lidí na polích a pastvinách. Film
o listopadu byl zaměřen na podzimní práce, prořezávku stromů, přípravu sjezdovek,
na výskyt rostlin i život živočichů. V tomto měsíci jsme zorganizovali besedu o historii Šumavy a Českého lesa s panem Liborem Markem. Prosincový film poukázal
na úmyslné provádění těžby a vyřezávání
vánočních stromků a klestí. Ukázal přírodu v zimním spánku, připomněl nutnost
ochrany přírody a krmení zvěře. Žáci prostřednictvím filmu nahlédli do náročnosti
zajištění zimní sezóny s ohledem na provozování zimních sportů. Samozřejmě, že
se sami také vydali do lesa ke krmelci.
V lednu žáci ve filmu sledovali výskyt a
projevy rostlin, lišejníků, hub a živočichů,
život v lesních přezimovacích obůrkách.
Do školy za námi přijel pan Karel Makoň
ze ZSŽ Plzeň. Žáci pod jeho vedením poznávali pobytové stopy zvířat a povídali si
o ochraně živočichů. V rámci projektu žáci vyhledávali informace na internetu, třídili rostliny a živočichy, luštili rébusy, tajenky, malovali obrázky. Ve filmech se
objevily pojmy jako např.: dřípatka horská, devětsil lékařský, prha arnika, hořec
panonský, lýkovec, rys ostrovid, tetřev
hlušec, los evropský, jelen lesní, lýkožrout
smrkový, cyklistika, snowboarding. Do
školy jsme objednali sokolnickou společnost z Litvínova s výukovým programem
Dravci a sovy. Na školním hřišti se nám
předvedli: orel stepní Mínea, raroh velký
Rufus, káně Harrisova Teqina, výr velký
Barney a pětitýdenní mládě výra velkého.
Dozvěděli jsme se mnohé nejen o výcviku.
Když asi v polovině měsíce uspořádaly Lesy města Klatov, s.r.o. za podpory
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Městského úřadu Klatovy – odboru školství, kultury a cestovního ruchu Den lesa, nemohli jsme tam
chybět. Na klatovské Hůrce byla připravena stanoviště: seznámení s významem
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lesa, ukázky lesních dřevin a živočichů,
poznávání listů i plodů, třídění stromů
jehličnatých a listnatých, skládání dřevěných puzzlí zaměřených na rozlišování
vlastností a druhů dřeva, přibližování dřeva koněm, ukázky práce v lese – ochrana
lesa proti škůdcům a dokonce i soutěže
pro děti o ceny a opékání uzenin na ohni.
Žáci si přivezli za svoje znalosti spoustu
odměn.
Chceme, aby si děti uvědomovaly krásu, která je obklopuje, aby si už nyní dokázaly vážit toho, co mají. Také proto
jsme se před několika lety jako škola přihlásili do projektu Planeta Země 3000 .
V kontrastu k naší krásné Šumavě a Plzeňské pahorkatině jsme poznali tajemný
svět Ekvádoru a Galapág, Madagaskar,
podívali se do Indonésie k lidojedům a do
východní Afriky. Jsme rádi, když o tom
všem dokáží žáci vypravovat, když se žákům podaří nakreslit hezký výkres, který
pak můžeme poslat do soutěže. Pravidelně
se účastníme soutěže „My a příroda“, kterou vyhlašuje Okresní myslivecká rada
Českomoravské myslivecké jednoty v Klatovech spolu s Městským kulturním střediskem, se svazem včelařů a ve spolupráci
s městem Klatovy. Zúčastnili jsme se i
výtvarné soutěže DDM Klatovy „O nej…
město“, dále matematické soutěže Klokánek, matematické soutěže Pythagoriáda.
V okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů nás reprezentovala čtveřice
žáků: Eliška Fleisigová, Kateřina Krotká,
Zdeněk Petráš a Daniel Fleisig. Všichni se
vzorně připravovali, na soutěži se snažili.
Byli smutní, že přivezli páté místo, ale my
si myslíme, že je to skvělé a blahopřejeme
jim.
Na závěr roku jsme uspořádali zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. Všichni
přítomní si mohli vyzkoušet práci s interaktivní technikou a děti společně s rodiči vytvořili v rámci výtvarné dílny výrobek, který použijeme v září jako dekoraci.
V průběhu odpoledne probíhala výstava
prací žáků ZŠ. Návštěvníci výstavy se

shodli na tom, že naši žáci jsou velmi
šikovní.
Jsem vděčná všem, kteří nám poskytli
zpětnou vazbu za Dýňohrátky, za koncert
v kostele, za vystoupení v Makově či vítání občánků. Je to pro nás při naší nelehké práci ve věkově smíšených třídách
povzbuzení do další práce. Velice děkuji
paní Jarmile Buchtové z Ostřetic za věcný
sponzorský dar, který věnovala škole.
Darované hračky, v nákupní hodnotě asi
10 000,- Kč budou přínosem pro rozvoj
polytechnické výchovy, přírodovědné gramotnosti a rozvoj fantazie.
V průběhu roku pracovaly na škole
čtyři kroužky: taneční, myslivecký, dramatický a modelářský. Pro příští školní
rok můžeme zatím potvrdit kroužek anglického jazyka pro věkovou skupinu od 6
do 8 let, bude pokračovat kroužek tancování a ve spolupráci s DDM Klatovy zajistíme nově kroužek hry na kytaru. Ostatní kroužky, o nichž jsme s rodiči mluvili na mimořádné schůzce, zatím nemůžeme slíbit, DDM Klatovy zatím nemá
volné lektory.
Alena Kroupová, ředitelka školy

Z činnosti MŠ
Ve školním roce 2014/2015 jsme v naší mateřské škole pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro před-

školní vzdělávání s názvem ,,Večerníček a
jeho kamarádi“.
Byl rozčleněn do šesti integrovaných
bloků tak, aby jeho obsah odpovídal specifice předškolního vzdělávání, jeho integrované podobě a činnostní povaze. Každý integrovaný blok byl pečlivě naplánován tak, aby zde byly propojeny všechny
vzdělávací oblasti: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a
enviromentální. Rodičům vždy byly všechny očekávané výstupy z jednotlivých
integrovaných bloků k dispozici na nástěnce mateřské školy, aby mohli sledovat, které vědomosti, schopnosti, postoje a
hodnoty právě rozvíjíme.
Cílem předškolního vzdělávání je kromě jiného přispívat k předávání kulturního
dědictví, jeho hodnot a tradic.
Využíváme polohy naší mateřské školy
k poznávání přírody, sledování rozmanitostí a změn v přírodě. Především na podzim
využíváme plody, listy, větvičky a další přírodní materiál k výtvarné a pracovní činnosti – zdobení dýní, vytváření zvířátek
z listů, vyrábění Podzimníčků atd.
V prosinci byla tradičně Mikulášská
nadílka. Letošní předvánoční posezení s rodiči se velice vydařilo. Nejdříve děti předvedly tance, básně a písně se zimní a vánoční tématikou a pak následovala dílna
s rodiči, všichni si vyrobili svícen. Neza-

pomněli jsme ani na pečení vánočního cukroví.
Před Velikonocemi jsme zdobili kraslice, vyráběli vázičky, kuřátka a zajíčky.
Putování za velikonočním zajíčkem nám
zkomplikovalo počasí a tak proběhlo v prostorách mateřské školy.
Velice oblíbená je tradice Filipojakubské noci. Výroba čarodějnic, netopýrů, pavouků, vaření lektvarů a vymýšlení zaklínadel děti velmi baví.
Letos opustí mateřskou školu sedm
předškoláků, rozloučili jsme se s nimi při
jejich pasování na školáky. V rámci odpoledne proběhla, podobně jako v ZŠ, výstava prací dětí MŠ a výtvarná dílna. Děti
si pro rodiče připravily několik básní a
písní, nechyběla ani promenáda se školními taškami. Tři děti nastoupí v září do
školy v Předslavi, dvě děti odejdou do ZŠ
v Měčíně, jedno dítě odchází na ZŠ do
Švihova a jedno dítě odchází do speciální
školy v Klatovech. „Naši“ budoucí školáci
si vyzkoušeli školu nanečisto a zúčastnili
se výuky spolu s žáky I. třídy.
Všichni předškoláci přišli s krásnými
novými aktovkami a vybavenými penály.
Všem se jim ve škole líbilo a my jen doufáme, že jim toto nadšení vydrží hodně
dlouho. Všem přejeme do dalšího života
mnoho úspěchů.
Jana Laubrová, vedoucí učitelka MŠ

podář pan Jan Touš, který krátce připomněl historii spolku a poděkoval všem
členům, kteří se v současnosti, ale i v minulosti zasloužili o jeho činnost.
Při této příležitosti byla uspořádána
výstava trofejí srnčí zvěře ulovené v naší
honitbě, na které mohli účastníci zhodnotit chovatelskou práci sdružení. Činnost
členů v uplynulých 35-ti létech dokumentovala malá výstava fotografií, zbraní a
kroniky spolku. Důvodem si zavzpomínat
na dobu před téměř 20-ti léty bylo i promítnutí archivních videozáběrů z období
počátku budování mysliveckého areálu

„U zlomené pažby“ a tehdejší činnosti
členů. Součástí akce byla živá hudba a
zvěřinové pohoštění.
Nutno podotknout, že myslivost nejsou jen oslavy a lov zvěře, ale především
jejím prvořadým úkolem je obětavá práce
myslivců, která se týká péče o zvěř a její
ochranu v době zimního strádání. Tuto
péči a provozování práva myslivosti vykonává v současné době 37 členů MS a využívá k tomu honitbu o velikosti 1732 ha
honebních pozemků.

Spolky
Oslava 35. výročí
založení Mysliveckého
sdružení Domažličky
V sobotu 13.6.2015 proběhla oslava
35. výročí založení Mysliveckého sdružení Domažličky v mysliveckém areálu
„U zlomené pažby“ v Měcholupech. Předseda MS Bc. Luboš Šilhavý slavnostně
zahájil toto setkání a ve svém projevu přivítal přítomné myslivce a ostatní hosty,
včetně pana starosty Bc. Miloslava Kreuzera. Dále se slova ujal myslivecký hos-

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
V Okresním přeboru zůstáváme…
V sobotu 13. června skončil pro fotbalisty měcholupského
„Áčka“ další ročník soutěže. Ten však pro ně byl mnohem náročnější, než ty, které mu bezprostředně předcházely, protože se
museli utkávat se soupeři v o třídu vyšší kategorii, tedy v Okresním přeboru. Dalo se čekat, že mezi nimi tentokrát nebudou zářit
tak, jako tomu bylo před rokem v soutěži III. třídy. Přesto se ale
zdatnějších rivalů nezalekli a tak se jim nakonec podařilo nejen
v této soutěži udržet, ale dokonce se v konečné klasifikaci umístili na 9. příčce. Že bojovat dovedou dokazuje třeba i poslední
odehraný zápas, který svedli s protivníkem tabulkově o tři příčky
lepším, kterého dokázali deklasovat poměrem branek 8:1. Kéž
tedy po nadcházející letní pauze začnou příští ročník stejně dobře, jako se jim ten právě uplynulý povedlo skončit.

Ing. Jana Měsíčková

Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání předchozího čísla Zpravodaje, byly následující:
15. kolo Velký Bor – Měcholupy; hráno v sobotu 28.03.; výsledek 0 : 0 (0:0) PK 5:6; rozhodčí: Petržilka František; ŽK: 5:1;
diváků: 40.
16. kolo Měcholupy – Janovice; hráno v sobotu 04.04.; výsledek 2 : 0 (2:0); branky: 16. a 38. Brož Ondřej; rozhodčí: Bína
Roman; ŽK: 0:2; diváků: 70.
17. kolo Měcholupy – Mochtín B; hráno v sobotu 11.04.; výsledek 1 : 2 (1:1); branky: 8. Havlíček Pavel – 43. Kotlan Daniel,
89. Rašek Josef; rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 0:4; diváků:
80.
18. kolo Malý Bor – Měcholupy; hráno v neděli 19.04.; výsledek 2 : 2 (1:1) PK 6:5; branky: Hozman Václav, Michálek Ondřej – Kaňák Jan, Bálek Dušan; rozhodčí: Hessová Tereza;
ŽK: 2:3; diváků: 40.
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19. kolo Bolešiny – Měcholupy; hráno v sobotu 25.04.; výsledek 0 : 0 (0:0) PK 2:1; rozhodčí: Pasytřík Vladimír; bez karet;
diváků: 150.
20. kolo Nezamyslice – Měcholupy; hráno v sobotu 02.05.; výsledek 2 : 2 (1:1) PK 4:5; branky: 40. Krejčí Jaroslav, 75. Jiřík Jan
– 21. Kaňák Jan, 61. Bálek Dušan; rozhodčí: Abraham Josef;
ŽK: 2:2; diváků: 40.
21. kolo Měcholupy – Sušice B; hráno v sobotu 09.05.; výsledek 0 : 2 (0:1); branky: 32. Varga Imrich, 52. Klíma Tomáš;
rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 1:1, ČK: 1:1 (Kubík Stanislav
– Mataše Martin); diváků: 60.
22. kolo Klatovy B – Měcholupy; hráno v neděli 17.05.; výsledek 3 : 1 (1:1); branky: 45. Toman Zbyněk, 47.Sýkora Václav,
88. Harmady Pavel – 41.s Kaňák Jan; rozhodčí: Pasytřík Vladimír; bez karet; diváků: 50.
23. kolo Měcholupy – Luby B; hráno v sobotu 23.05.; výsledek
4 : 1 (0:0); branky: 82. a 91. Javorský Tomáš, 53. Brož Ondřej,
69. Havlíček Pavel – 68. Voráček Přemysl; rozhodčí: Šmrha
Miroslav; ŽK: 3:2; diváků: 50.
24. kolo Hradešice – Měcholupy; hráno v sobotu 30.05.; výsledek 3 : 1 (2:0); branky: 24. Melka František, 27. Hnojský Jan,
71. Šašek František – 67. Brož Ondřej; rozhodčí: Marek Pavel;
ŽK: 0:1; diváků: 65.
25. kolo Měcholupy – Běšiny; hráno v sobotu 06.06.; výsledek
3 : 1 (1:0); branky: 30. a 77. Bálek Dušan, 85. Maršálek David

Historie
Ozvěny minulosti – 2.
Na místě naší obce vznikl zprvu opevněný dvorec a založil jej zřejmě příslušník
rozrodu Drslaviců, který se jmenoval Máka a byl i jeho prvním majitelem. Tento
dvorec nesl jméno Mákův dvůr, až do doby, kdy vznikla osada Makov, (viz Berní
rejstřík Plzeňského kraje z roku 1379).
V této souvislosti se také nabízí hypotéza, že uvedený Máka mohl býti potomkem některého z majitelů Tuklek. Vždyť
když při stěhování národů přišli Slované
na naše území, počali si na návrších a hůře
přístupných místech budovat tzv. hradiště,
viz Tukleky.
Později si lidé svá obydlí stěhovali do
údolí za vodou. Tu využívali k chovu ryb
a vodní drůbeže. Ale také k pohonu různých strojů a zařízení. Nebo k napájení
vodních příkopů či v době sucha k zavlažování a tak podobně.
Doba vzniku dvorce je bohužel zahalena tmou, kterou má na svědomí požár
desek zemských (dále jen DZ) kde byly
vedeny záznamy o naší obci. K této úvaze
se kloním také z důvodu, že záznam o
rozhodnutí v otázce odúmrti z roku 1383
královskou kanceláří byl uložen do DZ
pod signaturou DZ V1-243 č. 567. Záznam
se uchoval díky tomu, že zmiňovaná odúmrť prošla královskou kanceláří a ta o
všech písemnostech, které byly z kanceláře odesílány vedla ve svých registrech –
úředních knihách, stručný záznam textu
včetně signatury.
Požár DZ vznikl 2. června roku 1541
na Pražském hradě v prostorách přímo

– 80. Kolář Zdeněk; rozhodčí: Habada Vladislav; ŽK: 4:2,
ČK: 0:4 (60. Fait Zbyněk, 65. Frous Michal, 85. Kolář Zdeněk,
85. Matějka Tomáš); diváků: 100.
26. kolo Měcholupy – Vrhaveč; hráno v sobotu 13.06.; výsledek
8 : 1 (6:1); branky: 09., 36. a 87.s Javorský Tomáš, 13. Brož
Ondřej, 30. a 44. Bečka Stanislav, 42. Bálek Dušan, 60. Votava
Josef – 04. Důlovec Ondřej; rozhodčí: Šmrha Miroslav; bez karet; diváků: 30.
Závěrečná tabulka soutěže vypadá následovně:
Rk.

Tým

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

Hrádek
Sušice "B"
Klatovy "B"
Hradešice
Bolešiny
Vrhaveč
Luby "B"
Běšiny
Měcholupy
Nezamyslice
Velký Bor
Malý Bor
Janovice
Mochtín "B"

pod Vladislavským sálem, kde byl archiv
DZ uložen.
DZ byly založeny v polovině 13. století. Po uvedeném požáru byly znovu obnoveny a zápisy v nich skončily v roce 1851.
Jejich agendu pak převzaly Okresní soudy. Nyní je nástupcem Katastrální a pozemkový úřad. V DZ byl veden pozemkový majetek šlechty a ostatní nálezy.
Zhruba o 100 let později vznikly desky dvorské (dále jen DD) pro osoby
v manské závislosti na panovníkovi. Také
DD byly uloženy na Pražském hradě, ale
jinde než DZ. Ze záznamu v berním rejstříku Plzeňského kraje z roku 1379 zjistíme, že již v této době byl Makov osadou s poplužním dvorem, třemi poddanskými dvory a mlýnem. V tomto rejstříku
následuje poznámka, že dřívějšími majiteli poplužního dvora a osady byly Jan, dále
Bušek a jiní z rodu Drslaviců. Jak jsme si
řekli v článku minulého zpravodaje, Drslavici vzešli z knížecího rodu Přemyslovců. Dále se píše, že současným majitelem
(v roce 1379) je Drslav řečený Charvát,
který měl jednoho bratra jménem Jan,
řečený Chlup. Ten byl bratrem řádu sv.
Dominika (kazatelem) kláštera v Klatovech. Tito řeholní kazatelé nesměli mít
žádný hmotný majetek. Jejich oděvem byl
bílý vlněný hábit s kapucou. Při kázání a
zpovídání mimo klášter nosili přes oděv
černý vlněný plášť.
Tři poddanské dvory v tomto zápisu
uváděné bývaly již s největší pravděpodobností v místech současných čp. 16, 15
a 13. Rovněž tak poplužní dvůr čp. 5 či
mlýn čp. 29.
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Záp

+

0

-

Skóre

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

16
17
16
13
10
11
11
7
8
9
6
7
7
6

7
5
3
6
8
4
3
8
5
4
7
6
5
5

3
4
7
7
8
11
12
11
13
13
13
13
14
15

49:20
67:26
72:34
61:37
37:40
39:48
39:39
33:47
46:48
41:52
31:56
33:52
48:66
27:58

Body (Prav)

61
58
52
49
41
38
38
34
32
32
30
29
27
25

( 16)
( 17)
( 12)
( 6)
( -1)
( -2)
( -3)
(-10)
(-10)
( -8)
(-14)
(-12)
(-13)
(-16)

Při soupisu z roku 1722 se zjistilo, že
ve vsi chybí 5 strychů a 1 věrtel polí
(podle Berní ruly z roku 1655) od pozemků Šimona Petlana – nyní Adama Hladíka
– čp. 13, které zabrala vrchnost. Na části
zkasírovaného pozemku postavila vrchnost
v roce 1716 hospodu, ostatní pozemky používá šenkýř Vavřinec Hofman. Dosud se
pivo a pálenka točily v čp. 13. To tedy
znamená, že pozemek stavební parcely se
zahradou od čp. 7 patřívaly k čp. 13.
Drslav neboli Charvát před rokem
1383 zemřel a nezanechal žádných dědiců
zákonných ani testamentárních. Statek s celým dědictvím připadl králi jako odúmrť.
Tento statek s třemi selskými dvory, prostředně velkým mlýnem, lukami, lesy, rybníky a všelijakými svobodami přidělil král
Václav IV. Zdeborovi, řečenému Larva ze
Žďáru a Sezimovi, řečenému Hrot ze Štítar. 16. února 1383 se pak Pešek z Újezdce, Petr z Horšic, který byl farářem v Měčíně a Bedřich z Lužan – příbuzní Charváta, přátelsky dohodli o výše uvedených
majetcích, že dají a zaplatí 12 kop grošů
pražských řečenému Zdeborovi a Sezimovi za všechna práva, která na uvedeném
statku, dvorech a dědictví na základě královského obdarování drží nebo držeti mohou. DZ V1 - 243 č. 567 - registra.
Za dobu celého 15. století není zachován žádný podrobný záznam o naší obci.
Záznamy pouze uvádějí, že majetek po
Peškovi, Petrovi a Bedřichovi užívali jejich dědicové. Veškeré záznamy včetně
této doby zničil požár o němž se zmiňuji
v úvodu tohoto článku.
Pokud se týká dominikánů v Klatovech, tak ti přišli do města záhy po jeho

založení králem Přemyslem Otakarem II.
v roce 1260. Ve kterém klášteře vykonával kazatele uváděný Jan, bratr Drslava,
není známo, neboť v té době bývaly ve
městě dominikánské kláštery dva. První si
postavili mniši v jihovýchodní části města
uvnitř hradeb. V místě současného kostela
sv. Vavřince, postaveného kolem roku
1700 na místě původního kostela, budovy
Hifiklubu, kdysi gymnázia a původně konventu, a budovy Obchodní akademie, která byla vystavěna v letech 1876-77 v klášterní zahradě. Při Plánické ulici, která se
dříve jmenovala Klášterní a ještě dříve
Dominikánská.
V klášteře byli také pohřbíváni bohatí
měšťané a okolní šlechta, na příklad zemané Sobětičtí či páni z Rýzemberka a
jiní.
Po té, když byla vyčerpána kapacita
krypty, kde byly ukládány ostatky zemřelých, snažili se dominikáni o získání nového pozemku k rozšíření kláštera. Když
neuspěli, postavili si nový a větší klášter
na severním předměstí. Bylo to v době
panování Karla IV. Tento klášter býval
mezi ulicí Chuchelskou, na níž nyní stojí
hotel Beránek a ostatní domy a ulicí Nepomuckou nyní Gorkého. Tj. ulicí jdoucí
z Rybníčků k fotbalovému hřišti na Rozvoji. Při stavbě hotelu v 60-tých letech
minulého století, byly při výkopových pracích nalezeny lidské kosti.
Také v tomto klášteře byli pochováváni bohatí měšťané a to kolem kostela
v takzvaném ambitu. V kostele pak okolní
šlechta, již zmiňovaní Sobětičtí či páni
z Klenové a podobně. Ovšem klášter neměl dlouhého trvání. Když se klatovští
stoupenci husitů vrátili v létě roku 1419
z kázání v Bechyni u Tábora plni vášní a
emocí, rozpoutali ve městě bouři, při níž
se posilněni alkoholem vrhli na klášter na
severním předměstí a srovnali jej se zemí
včetně kostela. Podle některých záznamů
z této doby, lze usuzovat, že alkohol byl
ve velké míře cíleným prostředkem.
Lidská paměť na existenci kláštera se
zachovala v názvu pojmenování tohoto
místa. Po zániku kláštera se ujal název
Klášterní předměstí, po té Pražské předměstí. Název Rybníčky přetrval až do
dnešní doby. Ten byl odvozen od několika
rybníčků, které vznikly kolem takzvané
mlýnské stoky, která tudy vedla.
Díky kazateli Janovi, rodáku z Makova, máme tak možnost poznat, že vedle
přítomnosti jezuitů ve městě, to byli také
dominikáni, kteří se též podíleli na historii
Klatov.

pokračování
J. Š.

MĚCHOLUPY
po stopách času (7)
Po vylodění spojenců v Normandii na
pobřeží Francie 6. června 1944 se značně
zvýšila naděje na porážku hitlerovského
Německa. Polní práce byly včas dokončeny a každý se snažil, aby bez ztrát sklidil
všechno, aby po porážce Německa bylo
dost potravin pro naše lidi.

V Klatovech na výpadových silnicích vybudovali němečtí vojáci zátarasy a střelecké bunkry. Doprava po silnicích i vlakem byla značně omezená, neboť silnice a
železniční tratě byly stále pod kontrolou
hloubkových letadel západních spojenců.
V pondělí 2. dubna bylo rozstříleno a zapáleno na Chaloupkách 45 německých letadel. Při této akci nalétávala letadla i nad
naší obcí a shodila několik nádrží od ben-

Tvrz „Kastel“ – r. 1940
V průběhu okupace mnoho lidí z obce
prodávalo potraviny za běžné ceny nebo
je i darovalo lidem z měst. Našli se však i
takoví, kteří za životní potřeby žádali lichvářské peníze, ba i takoví, co ve mlýně vyžebrali mouku a u zemědělců jiné potraviny a pak je prodávali desetkrát dráž. Na
podzim osil každý větší plochu, neboť nevěděl, zda na jaře bude osivo mít. Tento
rok skoro každý den bylo slyšet bombardování, zvláště večer a v noci, kdy bylo
vidět světelné rakety. Při náletu na Dobřany a Plzeň bylo o půlnoci světlo jako ve
dne. V listopadu 1944 bylo povoláno mnoho mladých lidí kopat zákopy obraných
zařízení v říši i na Slovensku, z Měcholup
Valentin Zíka.
Leden 1945 byl poměrně teplý a blátivý, ozimy dobře vzrostlé. Byl ale nedostatek všeho a již málo věcí se nechalo
koupit za peníze. Jedině bylo možné věci
vyměňovat za věci jiné. Skoro každý týden vymáhaly úřady dodávky obilí, brambor, sena, slámy. Kdo měl ještě koně, musel z lesů vozit dříví na nádraží ke zpracování na špalíčky do generátorů pro
motory nákladních aut. Rovněž každý den
přelétávaly celé stovky bombardovacích
letadel, doprovázených rychlými stíhačkami. Každý den bylo slyšet z radia „Achtung – Achtung nepřátelská letadla letí
směrem…“ a každý den bylo slyšet i
hřmění detonací.
Jarní práce na polích byly hodně brzy
skončeny. Lidé se setím spěchali, neboť se
čekala porážka Německa a nebylo jisté,
zda se boje nepřesunou i do našeho kraje.
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zinu. To již němečtí velitelé nařídili odsun
uprchlíků. Z Měcholup je jednoho večera
odvezli na vozech zaměstnanci velkostatku na hranice.
V pátek 20. dubna bylo bombardováním úplně zničeno klatovské nádraží.
Doprava vlakem byla nemožná také proto,
že většina lokomotiv byla od hloubkařů
prostřílena. Němci byli odkázáni na automobily a koňské potahy. Za dva dny potom přepadlo v noci obec 15 ozbrojených
vojáků a důrazně žádalo starostu (J.
Motlíka), aby zajistil několik párů koní a
povozy. Nakonec si vynutili koně od V.
Motlíka, vůz od J. Vlasáka a kočího od
Mastných. Ve 2 hodiny v noci ještě s povozy z dalších obcí odjeli směrem na Klatovy. Starost, jak vše dopadne doléhala na
všechny občany. Lidé z měst se s rodinami ubytovávali na vesnicích. Někteří
občané si vykopali úkryty mimo obec pro
případ, že by došlo k odstřelování vesnice
a ukrývali cennosti. V lese Ptín přechodně
lágrovali němečtí vojáci, kteří vyměňovali
boty a různé oděvy těm odvážnějším občanům za potraviny.
Dne 18. dubna 1945 překročila americká 3. armáda generála George Smith
Pattona předmnichovské hranice republiky a 27.4. dobila Cheb. Následující den
Američané obsadili Svatou Kateřinu a odstřelovali Nýrsko a v úterý 1. května projeli Železnou Rudou i Nýrskem.
Ve středu 2. května časně ráno přibyl
do obce transport německých vojáků a žádali ubytování. Vojáci se rozběhli po staveních a zalehli v místnostech na podlahu

ke spánku. V č. 45 měli velitelství, kde od
osmi do dvaceti hodin se střídaly spojky a
na několika psacích strojích se psalo ještě
i druhý den dopoledne. Po poledni se vše
zase pálilo a rozdělovalo různé obutí a
obleky. Skoro v každém čísle bylo několik
ozbrojených vojáků a povozy nebo auta se
zbraněmi a střelivem. A 3. května se vojsko vypravilo na další pochod k hranicím.
Druhý den se roznesla zpráva, že americká armáda již obsadila Chodsko.
V sobotu 5. května v poledne se v Klatovech střetli naši lidé s Němci a začali
vojáky odzbrojovat, při čemž několik mladíků přišlo o život. K večeru pak americká
armáda Klatovy obsadila. Druhý den v neděli 6.5. postupovala armáda v bojové výzbroji po silnici kolem Škvářima a obcí
Předslav dále k Plzni. Občané je nadšeně

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V tomto roce se obec Předslav zapojila do celorepublikové akce Noc kostelů.
Byla vybrána kaple sv. Apoleny v Měcholupech. Kulturní komise připravila program, který přilákal velké množství návštěvníků. Střídaly se střípky z historie
kastelu, kaple a Řádu maltézských rytířů
s hudebním programem. O historii velmi
poutavě vyprávěl p. ing. Václav Zíka a
hudební vystoupení provedli Klára Englová, soubor Kaňky při ZUŠ Klatovy a
učitelé p. Nikola Kalinová a p. Jan Kaňka.
Myslím si, že tato akce splnila své poslání, přiblížila krásný, stále zvelebovaný

vítali jako osvoboditele. Američtí vojáci
sami rozdávali cigarety, konzervy a kávu.
Toho dne večer byla v Měcholupech svolána schůze občanů a byl zvolen přípravný
výbor z politických stran: Komunistické,
Sociálně demokratické, Národně socialistické a Lidové. Jako předseda byl zvolen
správce velkostatku K. Mazanec. Dále bylo ujednáno, aby vždy dva ozbrojení muži
v obci hlídali, neboť se krajem potulují
hloučky německých vojáků, kteří shánějí
civilní šatstvo a jídlo.
Již v pondělí 7. května bylo u lesíku
Rokle místními občany zadrženo osm ozbrojených německých vojáků, kteří byli
dopraveni do Klatov.
Občané, kteří schovali horní část Pomníku národní svobody s portrétem T. G.
Masaryka, ho vykopali a znovu postavili

na jeho bývalé místo na podstavci. V příštích květnových dnech na silnicích a
v lesích spojenecká vojska odzbrojovala
prchající vojáky německé armády. V Předslavi byli ubytováni vojáci československé
brigády.
Po týdnech vzrušení se bylo možno
věnovat zase klidné práci, ale každý jen
sám se členy své rodiny, pracovní síly
nebyly. I přes nedostatek pracovních sil se
práce v polích včas zvládla. Píce a obilí
z polí se včas sklidilo i výmlat a podzimní
setí při pěkném počasí zdárně pokračovalo. Kde byl skutečný nedostatek pracovníků, přikázal pracovní úřad německým
uprchlíkům v zemědělství tento rok vypomáhat.
J.M.

kulturní prostor značnému množství diváků, včetně dětí. Pobyt v kapli během tří
hodin ve večerním čase byl opravdu povznášející a mluvené slovo i krásná hudba
kouzelnou atmosféru dotvořily. Děkuji
všem vystupujícím, organizátorům i návštěvníkům, že tuto akci podpořili.
Celý rok skupina žen a dívek navštěvovala cvičení, které vede p. Mgr. Marie
Blahoušová. Cvičíme v prostorách Měcholupské zemědělské, a.s., velmi děkujeme
vedení společnosti, že nám místnost půjčuje zdarma.
V měsíci dubnu a květnu byly pro
zájemce zorganizovány dvě mše v kostele
v Předslavi.

Co připravujeme? Na přelomu července a srpna by se měl uskutečnit tradiční koncert vážné hudby v kapli v Měcholupech. Podrobnosti budou včas oznámeny.
Na sobotu 5. září 2015 chystáme tvořivé odpoledne v Makově, kde proběhne
„slámování“ – výroba soch zvířat ze slámy. Pokud se výtvory povedou, budou
použity na podzimní výstavu (zde KK
spolupracuje se zahrádkáři).
Přeji vám pohodové léto, zážitky i
odpočinek na dovolených a těším se na
další setkávání s vámi.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Jak je již několikaletou tradicí, na den státního svátku, 8. května, uspořádal Sokol Předslav tentokrát již popáté svůj jarní
turistický pochod. Organizátoři těchto pochodů volí pokaždé nějakou trasu do okolí naší obce a směrují ji jako okružní od místní
sokolovny vytčeným směrem, aby se ale nakonec došlo vždy zpět k sokolovně, kde už na účastníky pochodu čeká přichystané
občerstvení. Délky tras v jednotlivých ročnících se pohybují zhruba kolem deseti kilometrů. Pro letošní rok vybrali organizátoři
pro trať pochodu oblast na sever od Předslavi. Trasa nejprve vedla na vrchol zalesněného vrchu „Ošupaná“ s nadmořskou výškou
561m nad mořem, pak pokračovala přes Třebýcinu a osadu Hladovou k Nedaničkám a po úbočí dalšího zalesněného vrchu, Ptína,
se stáčela zpět k Předslavi, s cílem u zmíněné sokolovny. Jarní pochody předslavských sokolů si za těch pár let své existence už
stačili získat hodně přívrženců a účast na nich je zatím rok od roku větší. Tentokrát se na pochodu sešlo zase o pár lidí víc než
tomu bylo loni a jejich počet nyní čítal 108. Při stanovení trasy bylo jako vždy pamatováno i na maminky s kočárky a starší
spoluobčany, pro které byl určen méně náročný terén trasy. Pro všechny případy však bylo i tentokrát ve spolupráci s místními
dobrovolnými hasiči zajištěno „záchranné“ vozidlo pro ty, kteří by snad své síly přeci jen poněkud přecenili. Krásné počasí jenom
podtrhlo úspěšnost celé akce a tak už nezbývá, než se těšit na příští ročník.
Tento tradiční pochod, který na 8. května uspořádali předslavští sokolové, však nebyl v tomto dni jediným, který malebnou
krajinou našeho katastru procházel. Ve stejném termínu se totiž uskutečnil i turistický pochod obce Černíkov. Ta se sice nalézá na
Chudenicku, zhruba 16km vzdušnou čarou západně od nás, schovaná za vrchem Doubravou, ale tamní nadšenci rovněž už řadu let
pořádají pravidelné pochody a to dokonce dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Protože však při této zvýšené četnosti pochodů
vyčerpali za řadu let jejich organizování už všechny možné cíle ve svém blízkém okolí, začali si volit tématické trasy i v okolí
vzdálenějším. Na start jejich pochodu je tak nejprve dopraví autobus a v cíli jejich trasy je pak znovu vyzvedne a odveze domů.
Pro svůj letošní jarní pochod si zvolili právě naši oblast, kam se vypravili hlavně za Františkem Palackým. Trasu si plánovali už
předem a náš obecní úřad kontaktovali s prosbou o radu kudy trasu vést a jaké pamětihodnosti cestou neopomenout. Obec
Předslav jejich prosbě vyšla vstříc a na část trasy, probíhající naším katastrem, jim byl poskytnut i průvodce, který obstaral
příslušný historický výklad. Také účastníkům tohoto pochodu se v naší krajině velice líbilo, i když v Předslavi jejich pochod ještě
nekončil, ale pokračoval přes Otín dále na Klatovy.
16. května od 12:00 proběhla na měcholupském fotbalovém hřišti hasičská soutěž našeho okrsku. Letos se do této soutěže
zapojili po jednom hasičském soutěžním družstvu muži z Makova, Měcholup, Němčic a z Předslavi a mimo soutěž pak zde
předvedla svoji dovednost také obě družstva předslavských žen. Z putovního poháru za vítězství v této soutěži, který se letos
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uděloval teprve třetím rokem, se tentokrát mohli radovat muži z Měcholup a za jejich vítězným družstvem se pak v celkovém
pořadí umístila na 2. příčce Předslav, 3. byl Makov a 4. Němčice. První tři družstva pak postoupila do obvodového vyřazovacího
kola. 23. května proběhl v Nýrsku závěrečný sraz celoroční soutěže Mladých hasičů, ve které skončily předslavské děti na krásném devátém místě v rámci celého klatovského okresu. Družstva žen pak doopravdy soutěžila v následné soutěži žen, která se
konala 6. června v Malém Boru. Zde se v kategorii starších žen umístily ty naše na 9. místě, což bohužel byla první nepostupová
příčka. Mladším dívkám se ve jejich kategorii, i navzdory jistému poškození ze strany rozhodčích, podařilo obsadit 7. místo a tak
se ocitly ve skupině prvních deseti družstev, která z jejich kategorie do okresní soutěže postupovala. 13. června se konala obvodová soutěž mužů v Mochtíně a z našeho okrsku se na ni dostavila družstva mužů z Měcholup a z Předslavi, ale ani jednomu
z nich se zde nepodařilo postoupit dál. Ze sedmnácti soutěžících jich postupovalo pět, přičemž družstvo Předslavi se umístilo na
12. a družstvo Měcholup na 14. místě. Do okresní soutěže, konané 20. června v Čejkovech, se tedy z našeho okrsku probojovalo
jen družstvo předslavských děvčat, které zde skončilo na osmém místě.

Pozvánky:

Pozvánka do kina
na měsíce červenec jsou pro Vás v letním
kině Makov připraveny následující filmy:

SDH Němčice
pořádá v sobotu dne 27.6.2015
od 13:00 na hřišti v Němčicích

Sobota 4.7.2015
začátek ve 21:30
Sobota 11.7.2015
začátek ve 21:30
Sobota 18.7.2015
začátek ve 21:30
Sobota 25.7.2015
začátek ve 21:30

Dětský den
Přijďte dopřát radostnou zábavu svým ratolestem.
Občerstvení je zajištěno.

TJ Měcholupy

– Jak vyloupit spermabanku
komedie, USA 2012
– Ghoul
temný thriller, ČR/Ukrajina 2015
– Domácí péče
lidská komedie, ČR 2015
– ASTERIX: Sídliště bohů
Animovaná komedie, Francie 2015

Vážení přátelé

Vás srdečně zve dne 25.7.2015
od 12:00 na

srdečně jste zváni do kostela
sv. Jakuba Většího v Předslavi,
kde se v sobotu, 25.7.2015
koná od 16:30 hodin

47. ročník

Memoriálu Jana Vlasáka

Pouťová mše

turnaj fotbalových mužstev
se uskuteční na hřišti v Měcholupech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SDH Makov + SDH Měcholupy

SDH Němčice

si Vás dovolují pozvat na 4. ročník soutěže

pořádá v sobotu dne 15.8.2015 od 9:00
na hřišti v Němčicích

Makovská Traktoriáda

Nohejbalový turnaj

Akce se koná 22.8.2015
v Makově u letního kina,
stroje budou odstartovány v 10:00
Občerstvení je zajištěno.

který je již tradiční místní pouťovou záležitostí.
Občerstvení je zajištěno.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
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