Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 55. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2020

Vážení spoluobčané,
nastala nejkrásnější část roku, čas adventní – zklidnění, očekávání Vánočních svátků, rozsvícená světýlka a rozzářené
stromečky. Jen je nám letos, tak nějak smutno, nemohli jsme uspořádat tradiční koncerty, různá opatření a nařízení střídavě
zavírají a otvírají obchody a restaurace. Zásilkové služby a dopravci se předhánějí na silnicích, aby stihli doručit všechna
vánoční přání. Tak nějak uniká ta vánoční atmosféra, zastavení s vůní „svařáku“ před kaplí v Měcholupech „štrůdl“ a
vynikající zelné placky, vše podtržené pohlazením hudbou skupiny Musica Imperfecta. Vyzdobený kostel v Předslavi
s tradičním stromečkem a slaměným betlémem. Zavzpomínáme si a budeme si do příštího roku přát zdraví, štěstí a lásku,
jako každý rok, ale přidáme i přání, aby nás Covid příští rok netrápil, tak jako letos, aby se nezavíraly školy, obchody a
restaurace. Budeme doufat, že vakcína bude účinná a už nebudou v našem okolí umírat lidé s diagnózou Covid. Chtěl bych
Vás znovu požádat, abyste v co nejvyšší míře dodržovali všechna nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví a pokud
se ukáže, že je očkování účinné, nechte se očkovat, když ne pro sebe, tak pro své okolí. Věřím, že by nikdo nechtěl být
hrozbou pro své blízké.
Přeji Vám všem, klid a pohodu do dalších dní, hezké prožití Vánočních svátků a veselé přivítání Nového roku. Hlavně
Vám přeji stálé zdraví.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ

11. zasedání ZO Předslav konaného dne 15.12.2020 v Makově:
Usnesení:
č. 159 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 10. zasedání ZO Předslav.
č. 160 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočet Obce Předslav na rok 2021 v závazných ukazatelích takto: příjmy
daňové – 11 122 000,00 Kč; přijaté transfery – 13 463 700,00 Kč; příjmy nedaňové – 2 171 238,00 Kč; příjmy
kapitálové – 10 000,00 Kč; příjmy celkem – 26 766 938,00 Kč; výdaje běžné – 24 064 591,00 Kč; výdaje běžné
- fondy – 255 000,00 Kč; výdaje kapitálové – 14 500 000,00 Kč; výdaje celkem – 38 819 591,00 Kč.
č. 161 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtový výhled na období 2021 – 2023.
č. 162 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodat část pozemku p.č. 779/5 o výměře cca 75 m², p.č. 778/1 o výměře cca
25m² a p.č. 790/18 o výměře cca 20 m², v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav, za cenu 40,- Kč/m² a náklady
spojené s prodejem.
č. 163 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodat část pozemku p.č. 307/1 o výměře cca 331 m², v k.ú. Makov u Předslavi v majetku Obce Předslav. Za cenu 40,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem. Firmě RENTAL DEALING
s.r.o., Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň.
č. 164 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e prodat pozemek p.č. 927 o výměře 2732 m², v k.ú. Třebíšov v majetku Obce
Předslav.
č. 165 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronajmout pozemek p.č. 1181 o výměře 653 m², v k.ú. Třebíšov (obec Hůrka)
v majetku Obce Předslav. Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, cena pronájmu 200,- Kč/rok.
č. 166 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 604/1 o výměře cca 526 m², v k.ú. Třebíšov
v majetku Obce Předslav a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání s žadatelem o zřízení služebnosti chůze a jízdy.
č. 167 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e záměr prodat pozemek p.č. 936 o výměře 548 m², v k.ú. Němčice u Klatov
v majetku Obce Předslav a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání s žadatelem o pronájmu pozemku.
č. 168 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 246/2 o výměře cca 1880 m², v k.ú. Předslav
v majetku Obce Předslav.
č. 169 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 246/2 o výměře cca 2441 m², v k.ú. Předslav
v majetku Obce Předslav.
č. 170 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 790/22 o výměře cca 72 m², v k.ú. Předslav
v majetku Obce Předslav a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání s žadatelem o směně pozemku s doplatkem.
č. 171 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 1/2020 o poplatku za komunální
odpad.
č. 172 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k vytvoření místní směrnice obce Předslav o prodeji a pravidlech
prodeje obecních pozemků. Směrnice bude projednána na dubnovém zasedání ZO.
č. 173 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy č. 1190400271 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 26 282 964,87 Kč na akci „Předslav - odkanalizování“.
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č. 174 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření kupní smlouvy č. 39/950/20 na pozemek parc.č. 391/2 o
výměře 50 m², vodní plocha, vodní nádrž umělá, v k.ú. Měcholupy u Předslavi se Státním statkem Jeneč, státní
podnik v likvidaci hospodařící s majetkem České republiky. Za kupní cenu nemovité věci 1 060,- Kč, náklady na
znalecký posudek a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
č. 175 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1/950/20B
na pozemek parc.č. 165/3 o výměře 1873 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Předslav se Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci hospodařící s majetkem České republiky. Na nemovité věci se nachází místní
komunikace - III/0242, z tohoto důvodu je majetek převeden bezúplatně + náklady na znalecký posudek a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
č. 176 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 11, 12/2020 a s c h v a l u j e rozpočtové změny
č. 13/2020.

Informace obecního úřadu
Provozní doba koncem roku
Pobočka Pošta partner:
Ve dnech od 17.12.2020 do 22.12.2020 bude mít každý
den otevřeno od 12.00 do 16.00 hodin.
Dne 23.12.2020 bude otevřeno jen od 8.00 do 12.00 hod.
Dne 31.12.2020 bude otevřeno jen od 8.00 do 9.00 hod.
Obecní úřad:
V období mezi svátky, tj. Ve dnech od 28.12.2020 do
31.12.2020 budou mít kanceláře obecního úřadu zavřeno.

Změna jízdních řádů
Od 13.12.2020 došlo ke změnám v jízdních řádech mnoha různých spojů, ať už v železniční, tak i autobusové hromadné dopravě. Třeba že se tato změna týká i provozu řady autobusových linek v Plzeňském kraji, potvrzujeme našim občanům, že ani u jedné ze tří linek, majících zastávky
na území katastru naší obce, k žádným změnám tentokrát
nedochází.

Změna obecní vyhlášky o poplatku za odpady
Možná, že už někteří z Vás v novinovém, televizním, či
jiném zpravodajství zaznamenali, že se již delší dobu jedná
o změnách v nakládání s odpady a to jak na republikové, tak
i na evropské úrovnni. V naší republice začíná být toto téma
vysoce aktuální, neboť tento měsíc, 4. prosince, podepsal
prezident nový zákon o odpadech, v němž první odstavec
jeho prvního paragrafu začíná těmito slovy: „Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních
zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi...“ Schválení tohoto zákona přadcházelo projednávání
celé řady navrhovaných pozměňovacích návrhů v obou komorách parlamentu, které trvalo bezmála celý rok.
Tento a k němu navazující zákony byly připravovány zejména proto, aby přinesly zvýšení recyklace komunálního
odpadu. Nejdůležitějším cílem této legislativy je pak odklon
od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Podle nich musí již v roce 2025 Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %, což
se jí dnes daří pouze zhruba ze 40 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 má být dle schválené legislativní novely v ČR nejen ukončeno skládkování komu-

nálního odpadu, ale musí jej být recyklováno již 60 % a za
dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.
Jedním z hlavních nástrojů, jak požadovaného cíle dosáhnout, je pak postupné citelné zvyšování poplatků za
ukládání komunálního odpadu na skládkách, které se ve
svém důsledku dotkne každého občana.
Jednotlivé obce, které jsou podle zmíněného zákona i
nadále chápány jako původce odpadu, mají proto stále za
povinnost, nastavit systém odpadového hospodářství a to
obecně závaznou vyhláškou. Rok 2021 je chápán jako rok
přechodný, kdy mohou platit ještě stávající obecně závazné vyhlášky o stanovení systému odpadového hospodářství
a v průběhu tohoto roku se počítá s vydáním potřebných metodik ministerstva vnitra, aby od začátku roku 2022 mohly
všechny obce nastavit nový způsob nakládání s odpadem.
Samostatná obecní vyhláška pak stanovuje výši poplatků, které hradí občané za likvidaci odpadu který vyprodukují a změnit je prozatím potřeba pouze tuto.
Obec Předslav se pro letošní rok pokusila nenavyšovat
poplatky za svoz komunálního odpadu a ponechala v platnosti ty, stanovené pro rok 2019. Vlastní náklady na svoz
však citelně stouply a dle opodstatněného očekávání v roce
2021 a rovněž i v dalších letech pak nadále porostou. Proto
byla obec Předslav nucena sáhnout k navýšení dosavadních poplatků a změnit tak svoji vyhlášku o nich. Někomu
se může zdát toto navýšení vysoké, ale pravdou je, že ani
takto stanovené poplatky nedosahují skutečných nákladů,
které obec za likvidaci odpadů ročně vydá a své občany tak
i nadále částečně dotuje. Čekáme nyní na prováděcí předpisy k novému zákonu a slibovanou metodiku, protože bychom rádi stanovili i nějaký bonusový systém pro ty občany, kteří svůj odpad svědomitě třídí a toho, co jim zbyde
do směsného odpadu tak produkují minimálně.
„Známky“ na popelnice pro rok 2021 si bude možno
zakoupit na obecním úřadě v Předslavi a to ve dnech 4.,
5. a 6. ledna 2021, vždy od 7.30 do 17.00 hodin. Nově
schválená obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad pak stanovuje pro rok 2021 následující ceny:
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1 × měsíčně
1 × 14 dní
Sezonní
Chalupář I
Chalupář II
Jednorázový

12 svozů ročně
26 svozů ročně
41 svozů ročně
3 svozy ročně
6 svozů ročně
1 svoz

990,- Kč
2140,- Kč
3280,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
85,- Kč

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Protože se v poslední době veškeré dění točí kolem onemocnění COVID 19, nechtěla bych zdlouhavě mluvit ani o
distanční výuce. Z nastalé situace jsme vyvodily dva nejdůležitější závěry. Jednoznačným kladem je prohlubování dovedností žáků v práci s ICT. Negativem pak je oslabení či
ztráta pracovních návyků pro běžnou každodenní školní
práci.
Chválíme naše žáky za to, že ve většině případů pracovali opravdu velice svědomitě. Nezneužívali situace, nezaháleli a do školy se vrátili připravení. Těšili se na kamarády, ale i na běžnou výuku. Velké poděkování patří za
součinnost při distanční výuce rodičům. Všichni zúčastnění ví, že to nebylo vůbec lehké. Spojení se žáky přes aplikaci Microsoft Teams samozřejmě nemohlo být dokonalé,
ale i tak se nám podařilo učivo probrat v souladu s časovým rozvržením. Nyní se zaměřujeme více na procvičování. Snažíme se v rouškách, co to jde. Překonáváme únavu.

Na začátku prosince jsme měli tzv. „Čertí školu“, žáci
přišli v krásných kostýmech. Bylo to příjemné zpestření.
Před uzavřením školy jsme uskutečnili plánovanou besedu
se spisovatelkou Petrou Braunovou. Těšíme se na vánoční
nadílku ve škole.
Mateřská škola zůstala v provozu po celou dobu, a to
s jediným krátkým omezením. Průměrně bylo ve školce
okolo 16 dětí každý den. Vážíme si toho, že rodiče přivádějí do školky jen opravdu zdravé děti.
Z akcí od září do prosince bych mohla připomenout výstavu skřítků Podzimníčků a Mikulášskou nadílku. Také děti
z mateřské školy přišly v kostýmech čertů nebo andělů.
Děti se velice těší na vánoční nadílku, upekly a nazdobily
perníky, pod stromečkem najdou nové hračky, stavebnice
pro polytechnickou výchovu, didaktické pomůcky – například třívrstvé puzzle, obrázkové knihy a encyklopedie.
Děkujeme všem za štědré sponzorské dary.
Přejeme všem především klidné Vánoce v kruhu rodiny
a do nového roku pevné zdraví.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Alena Kroupová

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Vítězem podzimní části soutěže se stal Covid...
Letošní rok je, obdobně jako pro jiné oblasti lidského
života, a to prakticky na celém světě, i pro fotbal u nás mimořádně nepříznivým. Po obtížích, které světová epidemie
zákeřného onemocnění přinesla jarní části minulého ročníku soutěže, se s ještě větší silou projevila teď na podzim.
Ještě v minulém čísle zpravodaje bylo možno psát, že zápasy jednotlivých podzimních kol prozatím probíhají, ale
krátce na to došlo 12. října k naprostému zastavení veškerého organizovaného sportu v republice (s výjimkou několika mezinárodních klání), které bylo původně plánováno
jen na dobu 14 dní. Zhoršující se situace ve společnosti
však vedla k tomu, že došlo k jistým kompromisům a bylo
rozhodnuto, že profesionální sportovci mohli po určité době za přísných zdravotně bezpečnostních podmínek a bez
přítomnosti diváků v započatých soutěžích pokračovat, ovšem amatérský sport dopadl hůře. Konkrétně v případě kopané proto Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky na svém mimořádném jednání 27. října 2020 rozhodl,
že soutěžní ročník 2020/21, ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace (tedy profesionálů z 1. a 2. ligy), se do dne
31.12.2020 přerušuje.
Není jisté, jak bude vypadat situace v první polovině
příštího roku. Ale i pokud se uskuteční ty nejpříznivější scénáře a světovou pandemii se díky postupnému očkování lidí
podaří brzy dostat natolik pod kontrolu, že bude možné zru-

šit současná omezení, tak dříve jak v březnu se naši fotbalisté k žádným zápasům nedostanou. Snad pak ještě stihnou
tento ročník soutěže alespoň nějakým způsobem dokončit.
Jediné utkání okresní soutěže, odehrané po vydání předchozího čísla Zpravodaje, skončilo s následujícím výsledkem:
8. kolo Hradešice – Měcholupy; hráno v neděli 11.10.;
výsledek 1 : 3 (0:1); branky: 68. Melka Lukáš – 31. Novotný Ondřej, 60. Červený Ondřej, 73. Čížek Václav; rozhodčí: Petličarovský Ivan; ŽK:3:4; zápas bez přítomnosti diváků.
Po odehraném 8. kole vypadá výsledková tabulka takto:
Rk. Tým
Záp. V3 VP2 R1 P0 Skóre Body
1. Měcholupy
8
6 1 0 1 28:03 20
2. Strážov
8
6 0 0 2 22:14 18
3. Janovice
8
5 0 1 2 24:15 16
4. Luby "B"
8
5 0 0 3 23:12 15
5. Hradešice
7
4 0 1 2 15:07 13
6. Nýrsko "B"
7
4 0 1 2 21:15 13
7. Dlouhá Ves
8
3 2 0 3 15:14 13
8. Měčín
8
3 1 1 3 15:17 12
9. Nezamyslice
8
3 1 0 4 12:13 11
10. Kašperské Hory 8
2 1 1 4 14:18
9
11. Malý Bor
8
3 0 0 5 18:24
9
12. Mochtín "B"
8
2 1 1 4 15:32
9
13. Chudenice
8
1 1 1 5 20:38
6
14. Budětice
8
0 0 1 7
7:27
1

Historie
Co se do knihy o Předslavsku nevešlo
Vážení čtenáři našeho Zpravodaje. V půlce roku 2019
vyšla kniha Památky a zajímavosti Předslavska, kterou budete patrně dobře znát. Už při jejím sestavování jsem byl
nucen některá témata vynechat a řada informací se ke mne
dostala také až následně, jako reakce čtenářů. Za ty jsem

samozřejmě vděčný, ale často mne pak mrzelo, že je do již
vydané knihy nelze doplnit. Napadlo mne proto, že by v rámci našeho obecního Zpravodaje, v jeho části zaměřené na
historii, mohla vzniknout tato rubrika, ve které bych namátkově popisoval některé takové skutečnosti. Snad je budete
číst se zájmem.
Václav Zíka
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Pozapomenutý předslavský učitel
Je poměrně známo, že mezi lety 1881 až 1883 vyučoval
na škole v Měčíně Josef Kožíšek a město Měčín se k tomuto faktu také nepokrytě hlásí. Tento později významný
pedagog byl autorem prvního, barevně ilustrovaného slabikáře nazvaného „Poupata“, podle kterého se učily číst celé
další generace dětí. Vyučovalo se podle něj ještě i po
2. světové válce a některé v něm uvedené Kožíškovy básničky, jako třeba Polámal se mraveneček, znají dobře i děti současné. A stejně tak jsou i dnes známé některé z prvních vět, které se z tohoto slabikáře malí žáčci učili číst,
například Ema má mísu nebo Máma mele maso.
Avšak podobně jako Měčín, může se i Předslav pyšnit
tím, že její škola v dávných dobách zaměstnávala učitele,
který se stejně jako Josef Kožíšek dostal na stránky Lexikonu české literatury. Nicméně tato skutečnost, na rozdíl
od působení Josefa Kožíška v Měčíně, příliš známou není.
Ona je totiž v současnosti pozapomenuta i samotná osoba
tohoto někdejšího předslavského učitele a jeho jméno dnes
něco řekne patrně jen znalcům historie loutkoherectví.
Přesto i on byl ve své době poměrně známou osobností, o
které se vědělo i za hranicemi naší republiky.
Jmenoval se Bohumil Schweigstill a narodil se 27. 3.
1875 v Trhových Dušníkách
u Příbrami, do rodiny tamního havíře. Jeho otec, Prokop
Schweigstill, byl pracovníkem horního závodu v Příbrami, kde byli již před ním zaměstnáni jak jeho otec, tak i
děd, a postupně to dotáhl až
na místo horního dozorce.
Byl dokonce účastníkem záchranných prací při důlní katastrofě na dolu Marie v Březových Horách 31. 5. 1892,
která se ve své době stala tou
portrét Bohumila Schweigstilla největší důlní katastrofou na
světě a dodnes je tou nejničivější u nás, neboť si tehdy
vyžádala 319 lidských životů. Patrně i z důvodu, že důlní
činnost na Příbramsku byla tou dobou na sestupu, nevydal
se prvorozený Prokopův syn Bohumil ve šlépějích svých
předků a po absolvování obecné školy a tří ročníků nižšího
reálného gymnázia v Příbrami pokračoval dále ve studiu na
tamním učitelském ústavu. Zde pak 18. června 1896 úspěšně složenou maturitní zkouškou svá studia zakončil a jak
praví dobová zpráva, stal se „způsobilým zatímně dosazen
býti podučitelem aneb učitelem na veřejných školách obecných s vyučovacím jazykem českým.“
Podobně jako škola v Měčíně pro Josefa Kožíška, byla
i pro Bohumila Schweigstilla škola v Předslavi tím prvním
působištěm v jeho učitelské kariéře. Bohužel, právě z tohoto období jeho života známe dnes jen minimum informací.
Vlastně se podařilo dohledat pouhé tři písemné zmínky, týkající se jeho působení v Předslavi. Jednak ve staré školní
kronice jsou uvedeny záznamy o jeho nástupu a odchodu
z místní školy, které sdělují: „…přípisem ze dne 20. července 1896 č. 1322 ustanoven na místo Marie Bozděchové
zkoušený kandidát p. Bohumil Schweigstill z Příbrami…“
a „…Výnosem slavné ck. okresní školní rady v Klatovech
ze dne 26. ledna 1899 č. 252 jmenován zdejší zatímní
podučitel p. Bohumil Schweigstill zatímním podučitelem

v Klatovech…“ Ta třetí dohledaná informace se nalézá
v novinovém článku, který byl uveřejněn na 6. straně 29.
čísla 31. ročníku klatovského týdeníku Šumavan, ze dne
16. 07. 1898. Autor článku není uveden, ale jeho obsah pojednává o uskutečněné velkolepě pojaté slavnosti, uspořádané u otínského glorietu k uctění nedožitých stých narozenin Františka Palackého. Tato slavnost byla zahájena pochodem účastníků z Předslavi na místo konání a zakončena
byla opět v Předslavi, v zahradě Partynglova hostince, kde
probíhal hudební koncert. Mimo jiné je pak v tomto článku
uvedeno i toto: „…Také vzpomenuto sbírkou na Ústřední
Matici Školskou, pro niž p. uč. Schweigstill z Předslavi
s p. Hořánkem z Klatov vybrali 12 zl. 46 kr…“.
Na obecné škole v Klatovech pak Bohumil Schweigstill
působil jen jeden a půl roku, ale několikero zmínek v článcích týdeníku Šumavan z tehdejší doby nám dokládají, že
se aktivně zapojil do klatovského společenského života.
Jednak se v nich můžeme dočíst, že se stal správcem Veřejné čítárny v Klatovech, která se tehdy nacházela v budově starého gymnázia čp. 174/1 a která opatřovala a nabízela ke čtení různé noviny a časopisy. Jak v jednom takovém článku píše právě sám Schweigstill, v roce 1899 tuto
veřejnou čítárnu navštívilo 15 686 osob. Z jiných článků
se zase lze dozvědět, že učitel Schweigstill byl v Klatovech též činovníkem místního bruslařského klubu a jinde
je zas uvedeno, že působil i v místní sokolské jednotě.
Na podzim roku 1900 náš kraj však natrvalo opustil a
přestěhoval se do Prahy, kde od té doby žil v domě čp. 299
v ulici Karoliny Světlé na Starém Městě. Zprvu nastoupil
místo prozatímního učitele na Obecné škole chlapecké na
Karlově. Zde pak setrval do konce školního roku 1908/
1909, kdy byl přeložen na Obecnou školu chlapeckou u sv.
Mikuláše v Josefské ulici na Malé Straně, na které pak
roku 1910 získal konečně „definitivu“, tedy stálé učitelské
místo. Tato škola se mu pak stala nejdelším učitelským
působištěm, neboť tam setrval až do roku 1930. Na podzim
onoho roku byl jmenován jako zástupce řídícího učitele na
Samostatnou obecnou školu chlapeckou ve Vinařské ulici
čp. 3 v Praze VII v Bubnech, kde pak s jistotou vyučoval
ještě v lednu roku 1932. Do penze mu v době nástupu na
školu v Bubnech zbývalo 5 let, ale ještě před tím, než byl
penzionován, nastoupil místo řídícího učitele na Obecné
škole chlapecké na Karlově v Praze II, která se tak stala
jeho posledním kantorským působištěm.
Z Klatov do Prahy ale Schweigstill neodcházel sám. Už
30. října roku 1900 se totiž v pražském kostele u sv. Štěpána na Novém městě oženil s Blaženou Šmilauerovou, dcerou tehdy již nežijícího učitele a spisovatele Aloise Vojtěcha Šmilovského. Ten rovněž na začátku své učitelské
kariéry působil v Klatovech, kde byl následně roku 1867
jmenován profesorem na místním gymnáziu. Dcera Blažena se Šmilovskému narodila sice až za jeho působení na
gymnáziu v Litomyšli, když ale její otec roku 1883 ve věku 46 let předčasně zemřel, vrátila se vdova po něm, Anna,
s dcerou a synem zpět do rodných Klatov. Nepodařilo se
zjistit kdy se Schweigstill se svou budoucí ženou seznámil.
Ale vzhledem k tomu, že se v Praze natrvalo usadil až po
skončení školního roku 1899/1900, a již v závěru října proběhla svatba, je vysoce pravděpodobné, že se s Blaženou
setkali během jeho působení v Klatovech. Oznámení o jejich chystaném sňatku vyšlo tiskem i v klatovském Šumavanu.
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To, čím se Bohumil Schweigstill zapsal do historie,
však není ani jeho působení pedagogické, ani sňatek s dcerou jednoho z našich spisovatelů. Vedle své učitelské činnosti se totiž intenzivně věnoval různým kulturním aktivitám a jeho snažení o všestranné působení na duševní
rozvoj dítěte podnítily i jeho zájem o loutkové divadlo. Začátek 20. století, přibližně do konce první světové války,
znamenal právě pro loutkové divadlo výrazný posun z jeho
stagnace z konce 19. století a někteří historikové pak právě
toto období nazývají „loutkářskou renesancí“. Loutkové
divadlo, které bylo původně zaměřeno především na dospělého diváka, obrátilo totiž na začátku 20. století svoji pozornost směrem k dětem. V letech 1912-1915 se pak na činnosti Svazu přátel loutkového divadla v Praze podílel také
Bohumil Schweigstill a sám též i hrával ve svazovém divadle v Kinského sadech, než roku 1915 v přednáškovém
sále školy ve Vladislavově ulici založil amatérskou scénu
Loutkové divadlo Spolku pro pořádání ušlechtilých zábav
mládeže. Tento spolek vznikl v Praze roku 1909, za cíl
si vytkl péči o zušlechťování školní mládeže a právě
Schweigstill se stal jeho prvním jednatelem. Po založení
loutkové scény tohoto spolku jej loutkářská práce plně pohltila a tento pedagog nejen že zařizoval jeho scénu, ale též
nechával zhotovovat loutky originálního vzhledu, buď podle návrhů pražských výtvarníků nebo i svých. On sám divadlo rovněž i hrál a dokonce pro ně začal psát jednotlivé
hry.
K loutkovému divadlu v Čechách patří již téměř neodmyslitelně loutka „Kašpárka“, která má svůj předobraz
v loutce německých divadel, kde nese jméno „Kasperle“.
Ale ani tam nebyla loutkou původní, neboť po celé Evropě
existuje celá řada loutek podobného charakteru, třebaže
různých jmen, které bychom s nadsázkou mohli považovat
za Kašpárkovi sourozence. Tak například v Belgii je to
„Tchantchès“, ve Francii „Guignol“, v Anglii „Punch“,
v Rusku „Petruška“ a třeba v Turecku „Karagoz“. Všechny
tyto loutky, včetně německého Kasperleho a našeho Kašpárka, pak vznikly podle jednoho vzoru a to loutky „Pulcinella“ z italské commedia dell'arte. Jedná se o loutku,
která představuje veselého a chytrého hrdinu, který si dovede poradit v každé situaci. V Čechách před příchodem
Kašpárka plnila tuto funkci postava jménem Pimprle a
Kašpárka přivedl na svět až Matěj Kopecký, zakladatel

prvního českého kočovného loutkového divadla. Jeho Kašpárek ale ještě nevypadal tak, jak jej znají současné děti.
Matěj Kopecký jej stvořil jako postavu dospělého, ženatého a vousatého muže malého vzrůstu, což bylo vzhledem
k době, kdy se loutkové divadlo zaměřovalo zejména na
dospělé diváky, pochopitelné. O to, že Kašpárek začal být
na české loutkové scéně představován místo zakrslého, postaršího a vychytralého chlapíka jako malý, bystrý, veselý
a někdy až rozpustilý klučina, se zasloužil právě Schweigstill, který jako první představil ve svém divadle tuto loutku v nové podobě, aby tak postavu Kašpárka, jak vzhledem, tak mentalitou, více přiblížil dětskému divákovi. Tím
proti sobě popudil zastánce klasické Kašpárkovy podoby,
ale budoucnost mu dala za pravdu. Právě na jeho podobu
Kašpárka pak o něco později navázal třeba i slavný plzeňský loutkoherec Josef Skupa, který k postavě tohoto Kašpárka nechal vytvořit loutku Spejbla a teprve následně byl
Kašpárek ve dvojici se Spejblem nahrazen loutkou Hurvínka.
V roce 1930 byl Bohumil Schweigstill donucen prosperující loutkové divadlo ve Vladislavově ulici uzavřít, a to
kvůli rozsáhlé rekonstrukci přednáškového sálu tamní školy. Po dobu provádění rekonstrukce ale došlo ke zničení
vybavení jeho loutkového divadla a když po svém odchodu
do penze, kdy hodlal jeho provoz obnovit, tuto skutečnost
zjistil, nechtělo se mu ve věku 60 let začínat úplně od začátku. A tak se plně zaměřil na práci v redakcích dvou dětských časopisů, která jej zaměstnala v následujících letech
natolik, že se s koncem loutkového divadla dokázal smířit.
Během svého života napsal scénáře k desítkám loutkových
divadelních her, z nichž některé mu vyšly i v překladu v zahraničí, třeba v Německu, Maďarsku nebo Chorvatsku. V polovině 50. let pak sepsal i své paměti, které nazval „Vzpomínky nejstaršího principála z dob obrození loutkového
divadla v letech 1910-1930“. Ty ale nebyly nikdy vydány
a jejich rukopis zůstal uchován v Divadelním oddělení Národního muzea v Praze. Koncem listopadu 1964, kdy mu
bylo již 89 let, opustil Bohumil Schweigstill definitivně
Prahu a odstěhoval se zpět do rodného kraje, ke své sestře
do Příbrami. Ta se pak o něj krátce starala, než 3. prosince
1964 zemřel a v Příbrami byl také pochován do rodinného
hrobu.
Václav Zíka

Různé
Současná situace nedovoluje uskutečňovat, ani plánovat téměř žádné akce a tak zde tentokrát nenajdete tradiční shrnutí
toho, co se v obci událo, a rovněž zde, krom jedné, nejsou ani obvyklé pozvánky.
V sobotu 26.12.2020 se od 11.30 hodin koná v kapli sv. Apoleny v Měcholupech
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
Mše proběhne v souladu s platnými vládními opatřeními.
Jste srdečně zváni!
Zas už má další rok na kahánku,
rok, který v mnohém byl jiný,
který nám tu svoji horší stránku
dával znát, byť bez příčiny.

Příjemné a hlavně ve zdraví prožité
svátky vánoční a do nového roku
hodně úspěchů v osobním i
pracovním životě, vám všem přeje
redakční rada, obecní zastupitelstvo
a obecní úřad.

Kéž pak v tom, který jej nahradí,
všechno se k normálu vrátí,
nechť se v něm postupně vyřadí
vše, co nám život dnes krátí.
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