Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 56. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2021

Vážení spoluobčané,
prodlužující se dny a sluníčko, které láká k procházkám jasně naznačují, že se blíží jaro. Při procházce za
sluníčkem, můžete navštívit Sad Národní svobody v Měcholupech, kde až do konce března bude nainstalována
část výstavy „Má vlast cestami proměn 2020/21“. Do projektu jsme se zapojili právě s revitalizací parku. Konec
loňského roku, advent i Vánoční svátky opět poznamenala opatření s virovou nákazou COVID 19, ta devatenáctka
ukazuje, jak dlouho již s nákazou bojujeme, a lepších zítřků v nedohlednu. Adventní čas a prožití vánočních svátků nám letos připomínaly jen rozsvícené stromečky, Vánoční mše a Tříkrálová sbírka. Letos jsme nemohli obejít
s koledou Vaše domovy, tak jsme do kasiček vybírali na obecním úřadu, i přesto byl výsledek sbírky moc pěkný,
v obci se vybralo 15 282,- Kč.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál s nadcházejícím jarem hodně krásných dní, radost, spokojenost a
hlavně zdraví.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ

12. zasedání ZO Předslav konaného dne 25.02.2021 v Předslavi:
Usnesení:
č. 177 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 11. zasedání ZO Předslav.
č. 178 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í návrh Směrnice pro nakládání s pozemky Obce Předslav.
Připomínky budou zapracovány do textu, následně bude Směrnice předána k posouzení z právního hlediska. Všechny žádosti o nakládání s pozemky obce budou projednány po schválení dokumentu Zastupitelstvem obce. Směrnice bude projednána na dubnovém zasedání ZO.
č. 179 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e žádost JSDH Předslav na přístavbu hasičské zbrojnice v Předslavi
k pozemku p.č. 34/1 v k.ú. Předslav pověřuje starostu obce k jednání s majiteli pozemku o nápravě stavu – směna, popřípadě prodej zaploceného pozemku.
č. 180 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu
2021. Maximální počet akcí – taneční zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 181 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem bytu č. 4 v majetku Obce Předslav, adresa Měcholupy 52,
339 01 Klatovy na dobu neurčitou, za cenu 65,- Kč/ m² obytné plochy, celkem měsíčně 4 258,15 Kč.
A pověřuje starostu obce k sepsání Nájemní smlouvy.
č. 182 – ZO projednalo a s c h v a l u j e starostu obce Bc. Miloslava Kreuzera jako určeného zastupitele pro
pořizování Zprávy o uplatňování územního plánu Předslav a změny č. 2 územního plánu Předslav,
p o v ě ř u j e starostu obce k sepsání Příkazní smlouvy na zajištění Zprávy o uplatňování územního plánu Předslav za období 2009–2021 za sjednanou odměnu 30 000,- Kč, Příkazník není plátcem DPH.
č. 183 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro
rok 2021 při skladbě ceny vodného: vodovod Předslav – Měcholupy: náklady na provoz - 24,24 Kč,
odvod do FRVK - 5,00 Kč, Cena vodného - 29,24 Kč bez DPH; vodovod Makov – Petrovičky: náklady
na provoz - 24,24 Kč, odvod do FRVK - 5,00 Kč, Cena vodného - 29,24 Kč bez DPH. Cena vodného
s DPH bude stanovena v platné výši.
č. 184 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o průběhu stavby „Předslav – odkanalizování a čištění
odpadních vod“.
č. 185 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zařazení drobných sakrálních staveb: křížek na p.č. 613 k.ú. Petrovičky
u Předslavi, křížek na p.č. 694/4 k.ú. Třebíšov, křížek na p.č. 1110 k.ú. Němčice u Klatov do majetku Obce
Předslav v hodnotě 1,- Kč/kus.
č. 186 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Vnitřní směrnici Obce Předslav č. 16, Směrnice DPH a účetní jednotka.
č. 187 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 14 /2020 a 1/2021, s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2 /2021.
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Informace obecního úřadu
Jednodenní uzavření Pobočky Pošta partner:
Oznamujeme občanům, že v pátek dne 26. března
2021 bude Pobočka Pošty partner v Předslavi po celý
den z provozních důvodů uzavřena.
Ukliďme Česko:
Bývá u nás bohužel pravidlem, že když něco funguje, nastoupí závist, pomluva a nepřátelství. Úspěšná celostátní aktivita „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se na
základě dohody rozdělila na dvě části a vznikl zmatek.
Na druhou stranu, už zase budeme uklízet Česko, a svět
ať si uklízí ten, kdo si ho zašpinil. Všichni, kdo mají
zájem se zapojit do úklidu mohou přijít na obecní úřad,
kde domluvíme prostory na úklid, k dispozici budou
pytle na odpad a rukavice. Materiál na úklid vám po
domluvě můžeme přivést do jednotlivých vesnic. Hlavní úklidové dny budou 26. – 31.3. 2021. Odvoz odpadu
zajistí obec.
Svoz nebezpečného odpadu:
V loňském roce, nám svozová firma odmítla svést
nebezpečný odpad z důvodu možné nákazy coronavirem, jak se nakonec ukázalo, s tímto nebezpečím se už
budeme muset naučit žít. Letos se svoz nebezpečného
odpadu uskuteční 29. 5. v celé obci. Časový harmonogram a místa sběru v jednotlivých obcích najdete ve
vývěskách. Ve stejném termínu hasiči SDH Předslav
provedou i sběr elektroodpadu.
Stavba ČOV a odkanalizování obce Předslav:
V lednu letošního roku jsme začali s dlouho očekávanou stavbou Čistírny odpadních vod a odkanalizováním Předslavi. Pravidelně každé úterý probíhají
kontrolní dny, od začátku stavby se potýkáme s problémy a nedostatky. Vše začalo bahnitým a jílovitým
podložím na „stoce A“, kde musíme zásyp potrubí
provádět výhradně dovezeným materiálem. V důsledku nesoudržného podloží dochází ke kompletní devastaci komunikací na stavbě. Má to jednu výhodu, po
skončení stavby budou silnice kompletně opravené.
V návaznosti na stavbu ČOV byla v obci Předslav provedena výměna některých uzávěrů na vodovodním
řadu. Pokud by došlo z důvodu výstavby ČOV k poruše na vodovodním řadu, můžeme nyní jednotlivé
části vodovodu uzavřít a zajistit dodávku vody alespoň do některých částí obce. Chtěl bych všechny občany požádat, aby nám sdělili jakékoliv nedostatky a
poškození svého majetku. Většinou máme již vše vyfocené a zaznamenané, ale pokud by bylo třeba něco
reklamovat, musíme mít relevantní doklady o poškození. Pokud budete mít i jakýkoliv dotaz, neváhejte
kontaktovat starostu obce na tel: 724 111 693, často se
předejde zbytečným dohadům nebo nedorozuměním.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021:
Prakticky již od roku 1869, kdy na našem území došlo k prvnímu novodobému sčítání lidu, nás tento proces získávání údajů o jednotlivých příslušnících obyvatelstva provází zhruba každých deset let až do současnosti. Od posledního sčítání, které proběhlo v březnu roku 2011 tedy právě v těchto dnech uběhla ona
desetiletá lhůta a před námi je nyní opět další sčítání.
To bude prováděno podle zákona č. 332/2020 Sb.,
„o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021“ a rozhodným okamžikem pro toto sčítání bude půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Zákon
stanoví, že každá fyzická osoba podléhající sčítání je
povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Zákon při tom definuje, že sčítání podléhá každá fyzická
osoba, která má v rozhodný okamžik na území České
republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než
90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, případně doplňková či dočasná ochrana. Krom
těchto fyzických osob podléhá sčítání rovněž i každý
dům (i neobydlený) a každý (i neobydlený) byt. Sčítání tak nepodléhají pouze cizinci, kteří jsou v České
republice na dobu kratší než 90 dnů, a dále pak cizinci
požívající diplomatické výsady a diplomatickou imunitu.
Sčítání osob se provede zápisem poskytovaných
údajů do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná,
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle
občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se
provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost.
Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Nadcházející proces sčítání lidu, domů a bytů byl
tentokrát primárně navržen jako elektronická činnost,
prováděná vyplněním elektronického formuláře na následující internetové adrese www.scitani.cz, a to v termínu od 27. března do 9. dubna 2021. Pokud někdo
nemůže nebo z jakéhokoliv důvodu nechce vyplňovat
formulář elektronický, má zákonnou povinnost podstoupit toto sčítání formou takzvaného „terénního došetření“, které má proběhnout od 17. dubna do 11.
května 2021.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích
obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. Při terénním došetření sčítací
komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo
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domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří
samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26.
dubna 2021. Český statistický úřad je podle zákona
oprávněn tuto lhůtu prodloužit.
Pro naši obec byly stanoveny celkem dva sčítací obvody, přičemž části obce: Hůrka, Němčice, Petrovičky a Třebíšov tvoří jeden sčítací obvod s číslem
33900020 a jako sčítací komisař je pro něj ustanoven
pan Matěj Kříž s číslem průkazu 90-03-04806. Části
obce: Makov, Měcholupy a Předslav pak tvoří druhý
sčítací obvod s číslem 33900021 a jako sčítací komisařka pro něj byla ustanovena slečna Tereza Drozdová s číslem průkazu 90-03-00580.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimali-

zace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však lze telefonicky obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře pak bude
možné odeslat v předtištěné obálce buď prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na vybraných poštách, pro nás je to pošta v Klatovech číslo 2,
adresa: Maxima Gorkého 655, Klatovy II. Odeslání
bude zdarma, do poštovních schránek se tedy obálky
s vyplněnými formuláři vhazují bez známek. Odevzdání nebo odeslání vyplněných sčítacích formulářů
musí proběhnout nejpozději do 11. května 2021.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné
než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
ZŠ a MŠ Předslav má od února nové webové
stránky, doufáme, že budou uživatelsky příjemnější a
přehlednější. Za použití fotografií v hlavičce webových stránek děkujeme autorce, paní Ivaně Hrdinové
z Předslavi. Podívejte se na odkaz:
https://skola.predslav.cz.
Školní třídy jsou v současné době prázdné, k distanční výuce se připojila i mateřská škola. Děkujeme

dětem, žákům i rodičům za spolupráci se školou, za
trpělivost a snahu.
K zamyšlení připojuji citát psychologa a spisovatele
Ralpha Smartha: „Dobré věci přicházejí k těm, kteří
věří, lepší věci přicházejí k těm, kteří jsou trpěliví a ty
nejlepší věci přicházejí k těm, kteří se nevzdávají.“
Za ZŠ a MŠ Mgr. Alena Kroupová

Historie
Pohřbívání uvnitř kostela - 1
Téma dnešního článku v rubrice historie se řadě
z vás může zdát poněkud morbidním, ale i tato záležitost se týká lidské existence a je tak součástí nejenom evropské, ale přímo i předslavské historie.
Ostatně je celkem známou věcí, že uvnitř kostela Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích jsou pohřbeni
dávní majitelé tamního panství z rodu Čejků z Olbramovic. Stejně tak bylo již několikrát zveřejněno, že se
v předslavském kostele svatého Jakuba nalézají tři náhrobní kameny, které původně označovaly hroby tam
uložených zesnulých příslušníků rodů, jimž kdysi dávno předslavské panství patřilo. Ty však, protože byly
umístěny v podlaze chrámu a při každé jeho návštěvě
tak přes ně lidé přecházeli, byly za ta mnohá léta natolik vyšlapány, že se na dvou z nich již vůbec nedá
poznat, komu náležely. Pouze u toho třetího je do-

posud patrné, že pochází z roku 1560 a že byl tehdy
zasazen nad místo posledního odpočinku jisté Evy
Maxové z rodu Sedleckých z Újezda. Avšak i na tuto
skutečnost se pomalu zapomíná, protože zhruba před
sto lety, když došlo k rekonstrukci podlahy chrámového
prostoru, byly tyto náhrobní kameny přemístěny na
místo pod kostelní lavice, kde je před dalším vyšlapáváním chrání dřevěné podložení lavic. Ony náhrobní
kameny jsou tak sice chráněny před dalším poškozováním, ale zároveň jsou tak i skryty před zraky návštěvníků kostela. Avšak byly tyto tři osoby, jimž patří
zmiňované náhrobní kameny jedinými zemřelými, pohřbenými uvnitř chrámového prostoru předslavského
kostela? A jak to vlastně v minulosti, a nakonec i
v současné době s pohřbíváním uvnitř chrámů vůbec
je? Na to vám přinejmenším částečně hodlá odpovědět právě tento článek, jehož dokončení pak přinese
příští číslo Zpravodaje.
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Při zkoumání literatury zabývající se tématikou pohřbívání naších předků lze zjistit, že si staří Slované
po příchodu na naše území s sebou přinesli i způsob
pohřbívání žehem, přičemž popel zemřelých ukládali
buď do hliněných uren, takzvaných popelnic nebo
častěji pak snad do plátěných obalů, ve kterých jej
ukládali do země. Co se týče vztahu pohřebišť k sídlištím tehdejších obyvatel, tak ten není dodnes přesně určený, protože většinou se k archeologicky nalezenému sídlišti nepodařilo dohledat pohřebiště, a zase
naopak. Pokud se ale ve výjimečných případech podařilo v jedné lokalitě zjistit obojí, pak se pohřebiště nalézalo zhruba 200 až 300 metrů od obývaného areálu.
S příchodem křesťanství se u nás počátkem 9. století objevují i první kostrové hroby, dokládající, že od
pohřbívání žehem se postupně přecházelo k pohřbívání těl zesnulých do země. Změnou náboženství se zcela změnil i postoj živých k mrtvým. Lidé začali věřit
ve vzkříšení těla v den posledního soudu, což si také
neodmyslitelně spojovali s uctíváním světců a mučedníků a s místy uložení jejich ostatků. Aby totiž člověk
mohl po smrti opět vstát z mrtvých, bylo nutnou podmínkou řádné pohřbení a zabránění znesvěcení hrobu.
Z důvodu zmrtvýchvstání pak bylo už od raného středověku po vzoru ostatních křesťanských zemí i u nás
velmi oblíbené a časté pohřbívání nazývané „ad sanctos“, tedy „ke svatým“, kteří pak měli ony zemřelé po
vzkříšení ochraňovat. V praxi to znamenalo, že zemřelí byli pohřbíváni co možná nejblíže k místům uložení ostatků svatých. Původně se jednalo o skutečné
hroby svatých mučedníků, nad kterými postupem času
vyrůstaly k jejich uctění baziliky, které pak byly v krátké době obklopeny poměrně rozlehlými hřbitovy. Ale
nezůstalo jen u bazilik.
Při uctívání ostatků svatých platilo pravidlo, že každá jejich sebemenší částečka má zázračnou moc a sílu
jako celé tělo světce, což vedlo jednak k rozsáhlému
obchodu s relikviemi, a rovněž i k tomu, že nejenom
baziliky, ale nakonec prakticky každý křesťanský
chrám nějakou tu relikvii obsahoval. Toho začalo být
využíváno i v pohřebnictví, a tak i městské kostely a
katedrály, kam bylo v minulosti nemyslitelné zemřelé
ukládat, začaly teď přebírat roli pohřebišť, původně patřící jen bazilice. Od této doby se pohřbívalo v každém kostele, ke kterému pak vždy těsně přiléhal i jeho
vlastní hřbitov.
Církev obecně sice již od 6. století vydávala čas od
času předpisy, které pohřby v kostelích zakazovaly, ty
ale docílily pouze toho, že se za pohřby v chrámech
začaly vybírat poplatky, jimiž byly výjimky z oněch
zákazů vykupovány. A snad i proto pak Rouenský
koncil konaný roku 1581 k vyřešení této problematiky
přímo definoval okruh osob, které mají možnost být
pohřbeny v kostele, a rozdělil je do tří kategorií. Do
první byli řazeni řeholníci (řeholnice jen výjimečně),
kteří zasvětili život Bohu. Do druhé kategorie spadali
ti, kteří získali buď pocty a hodnosti v církvi nebo ve

světském životě, tedy kněží, šlechta a případně bohatší měšťané. Osoby spadající do těchto prvních dvou
kategorií měly na pohřbení v kostele vyloženě právo.
Do třetí kategorie, která však byla striktně výběrová,
byli potom řazeni ti, kteří vynikli svými ušlechtilými
činy a zásluhami ve službě Bohu a veřejnosti.
Roku 1683 pak tuto definici poupravil Remešský
koncil, který pro pohřbívání v kostele zavedl následujícího pravidla. Předně tam měli být ukládáni kněží a
patroni kostelů a dále pak ti, kteří svými ušlechtilými
činy, dobrým příkladem a zásluhami prokázali službu
Bohu a církvi (ti však k tomu museli získat svolení
příslušného biskupa). Ukládání nebožtíků do hrobek
či zděných hrobových komor v kryptách uvnitř chrámů pak navenek zprvu připomínaly právě již zmiňované náhrobní kamenné desky neboli náhrobníky, které pak později u zvlášť významných osob vystřídaly
honosné a umělecky bohatě zdobené náhrobky či sarkofágy.
Někteří z kněží působících v Předslavi byli pravděpodobně pohřbeni do kostela v Klatovech. Výslovně
to zmiňuje i jeden ze zápisů ve druhé matriční knize
předslavské fary, který je věnován úmrtí místního faráře Jana Grünera, jenž zemřel 13. října 1767 a následně byl pohřben právě v jednom z klatovských kostelů. Onen zápis je pozoruhodný už třeba jen tím, že
ačkoliv jsou ostatní záznamy o úmrtích uváděny obvykle jen šestiřádkovými texty, tento přesahuje celou
jednu stranu a přináší docela zajímavé informace, například o tom, jak tento kněz zveleboval předslavskou
faru. Je napsán latinsky, ale s pomocí pana faráře Pavla Vrbenského se jej podařilo přeložit, a tak snad neuškodí, pokud zde uvedu tento překlad celý.
Předslav, 15. října (1767)
Nadmíru důstojný, veleučený a velebný pán Jan
Marian Grüner, mistr svobodných umění a filosofie,
světský kněz arcidiecézní, administrátor předslavský,
jenž posledním dnem život svůj uzavřel L.P. 1767 dne
13. října. Před tím byl mnou, Václavem Švančarou,
farářem vřeskovickým, nezbytnými svátostmi zaopatřen a před samotným skonem ještě jednou řádovým
otcem Gunterem, minoritou, svým kaplanem posílen
všemi modlitbami umírajících.
Pohřben byl 15. října urozeným Pánem Ignácem
Tlukou, klatovským děkanem a arcibiskupským vikářem, doprovázen sousedním ctihodným duchovenstvem,
v kostele blízko nové brány, kudy se přechází ke kostelu od kostnice.
Pohřeb jeho též příkladně spolupoctil domácí přejasný pán pan Adam Janovský z Janovic, pán na Otíně,
Předslavi a Habarticích, patron tohoto farního obročí
se svými tehdy se zdržujícími urozenými hosty.
Zdejší farnosti stál v čele a duchovně ji vedl 15 let.
Když mu bylo * let, stal se kaplanem ve Vřeskovicích. V Otíně byl * let domácím kaplanem a zároveň horlivým kooperátorem.
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Farní kostel sv. Jakuba svou svrchovanou vůlí závětí ustanovil za dědice. Odkázal mu 500 zlatých jakožto trvalou fundaci a určil, aby z řádných úroků byly slaveny mše svaté za jeho duši při hlavním oltáři.
Oltáři Blahoslavené Panny Marie Karmelské daroval
50 zlatých, aby tímto kapitálem mohl „vzrůstat“.
Obydlí, dříve skromně zbudované, na své náklady
znamenitě obnovil, pro pohodlnější bydlení Pánů nástupců. Zahradu rovněž nemalým svým úsilím zbudoval, odvezl kámen a navezl dobrou zeminu. Nechal vystavět i stodolu, kterou jinak farní domy postrádají, i
s chlévy pro dobytek. Kdyby smrt přišla k němu později, měl by tento dům vlastními náklady zbudovánu
ještě jednu ložnici.

Kéž právě tak žijí i jeho důstojní Páni nástupci,
pamětlivi jeho duše.
Pro bystré nadání, píli, praktickou dovednost a ducha, všude ať je chválen tento muž, ve vzdělání ve věcech víry a v pěstování uspořádaného myšlení, pracovitý Pastýř.
Jemu, po pracích a námahách apoštolských vděčně
připisuji:

Ať odpočívá ve Svatém pokoji!
Václav Švančara, farář vřeskovický, sekretář
vikariátního úřadu klatovského
* takto označená místa ponechal autor zápisu prázdná, patrně s úmyslem doplnit je později zjištěnými údaji. K tomu
však už nikdy nedošlo.
Václav Zíka

Různé
Vzpomínka na jednoho z nás
Sedmého února 2021 zemřel měcholupský občan,
pan Zdeněk Ujčík. Pro všechny, kdo ho znali a kamarádili se s ním, to byla velmi smutná zpráva. Když
se sem v roce 1972 přiženil, začal pracovat v dílně zemědělského družstva. Později krmil býky ve stáji v Měcholupech, kde uváděl do praxe nové způsoby výkrmu, např. zhutňování slámy. Pamětníci dobře vědí, jak
byla práce krmiče v té době fyzicky náročná. Mimo
tuto práci se aktivně zapojil s pokrývačem p. Flaksem
do oprav střech na budovách družstva. Protože byl šikovný na každou práci, vypracoval se vedle svého
mistra na zručného pokrývače. V devadesátých letech
se v Německu naučil montovat sádrokarton, a toto pak
společně s pokrývaččinou po mnoho let vykonával ve
špičkové kvalitě v širokém okolí. Výšek se Zdeněk
nebál. Už před vojnou absolvoval parašutistický výcvik, a ten zúročil na vojně, kde byl zařazen jako výsadkář. Měl za sebou 39 seskoků padákem. Z vojny
měl několik dobrých kamarádů, také Slováků, se kterými se celý život scházel.
Zdeněk byl svou podstatou „spolkový člověk“. Nic,
co se dělo v obci, mu nebylo cizí. Aktivně se zapojoval do veřejného života. Po mnoho let byl činný ve
Sboru dobrovolných hasičů, dlouhá léta se zúčastňoval hasičských soutěží. Stejně tak spoluorganizoval
dětské dny a soutěže na hřišti.
V roce 1983 o pouti se v Měcholupech uskutečnilo
udělování domovského práva všem přistěhovalým do
obce. Zdeněk byl jedním z hlavních organizátorů této
náročné akce. Logisticky i fakticky manuálně přispěl
k jejímu velkému úspěchu.
Zdeněk měl rád, když lidi v obci šli dohromady,
když byla parta a dobrá zábava. Měl zvláštní dar strhnout okolí ke smysluplné práci. Nikdo už do budoucna
nezpochybní jeho zásluhu o postavení koupaliště v Měcholupech. Na úkor svých osobních zájmů tam odpracoval množství hodin a fakticky celou stavbu řídil
a posouval dopředu. Nelze zapomenout, že co si

předsevzal, to splnil, a tak se v listopadu při otevření
vodní nádrže za zimního počasí za přítomnosti celé
obce v novém koupališti vykoupal. To byl Zdeněk.
Nebyl mu lhostejný osud měcholupské kaple. Řady
oprav se osobně zúčastnil, mimo jiné vyrobil korouhev na věžičce, na štítě maltézský kříž, a kovovou
mříž do vstupních dveří. Vždy ochotně přispěl prací
nebo radou, a těšil se z každého vylepšení tohoto duchovního prostoru.
Vzhledem ke svému nastavení není divu, že řadu
let působil jako zastupitel Obce Předslav, a to v letech
2006 - 2010. Jeho názory měly vždy „hlavu a patu“ a
svou aktivitou přispíval k rozvoji Obce. Od roku 2008
byl několik let předsedou kulturní komise a později
jejím členem a aktivně se zúčastňoval její činnosti.
V roce 1990 se upravil prostor kolem pomníku v Sadu národní svobody v Měcholupech a v březnu proběhla za účasti mnoha lidí z okolí oslava při příležitosti
narození T. G. Masaryka. Samozřejmě, že Zdeněk Ujčík nechyběl ve skupince nadšenců, kteří vše zorganizovali v radosti z pádu starého režimu.
Při vzpomínce na Zdeňka nelze pominout ani jeho
schopnost vytvářet kroniky a alba o dění v obci (činnost hasičů, stavba koupaliště, oprava kaple, atd.). Toto se nám velmi hodilo a bylo součástí výstavy dobových materiálů při vzpomínkové slavnosti v červnu
2019.
Zdeněk miloval trampské a country písničky, znal
jich hodně, a rád je hrál a zpíval. Nestačilo mu normální banjo, tak si vyrobil dvouhlavé. Hrál sám nebo
s kamarády na soukromých oslavách i pro veřejnost.
Nezkazil nikdy žádnou legraci a bylo s ním veselo.
Během života musel čelit i ranám osudu, statečně nesl
mnohaleté omezení pohybu vlivem úrazu.
My, Zdeňkovi kamarádi jsme rádi, že ho k nám do
obce osud zavál, a bude dál v našich vzpomínkách.
Stopy jeho práce v Měcholupech zůstanou.
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Anna Vlasáková

Nabízené možnosti
Zdravotní klaun
Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní
působností, která od roku 2001 pomáhá jednak dětským, ale i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86
profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně
navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2
hospice.
Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet
radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš
nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů,
ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě
těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický
personál.
Bližší informace o této bezesporu prospěšné aktivitě můžete najít na adrese:
https://www.zdravotniklaun.cz/.
V současné mimořádné době je pak úsměv ještě
důležitější než kdikoliv dřív. A to zejména pro nemocné děti a seniory. Ti zůstávají často izolovaní,
bez možnosti návštěv. Jejich obavy a beznaděj vzrůstají. Proto zdravotní klauni teď velmi intenzivně hledají i nové cesty, jak přinést radost a vzpruhu těm,
kteří to potřebují. Rozbíhají tak zcela nový program
Virtuální klauniády. Virtuální klauniády umožňují,
aby si nemocné děti užily spoustu zábavy a prostřednictvím internetu se „tváří v tvář“ setkaly se Zdravotním klaunem. Program je určen nemocným dětem
v hospitalizaci, případně v domácí péči, ale z důvodu
onemocnění dlouhodobě oddělených od kamarádů.
Vše probíhá online, tedy bezpečně, na platformě pro

videohry. Virtuální klauniádu rodiče jednoduše a zdarma „objednají“ prostřednictvím formuláře na adrese:
www.zdravotniklaun.cz/virtualni-klauniady/
Kontroly kotlů
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona
201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3
roky. (Kontrolám provedeným 2018 končí tento rok
platnost) Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.
U kotlů plynových se doporučuje provést alespoň
1x za rok servisní prohlídku, čištění. Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x
za rok.
V obci Předslav proběhne ve dnech 4.5.2021 5.5.2021 hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a
plyn, kterou organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. Tato
firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na kotle těchto značek: Atmos, Buderus, Dakon, Rojek, OPOP, Haas&Sohn, Viadrus,
Verner, Euroteplo-Vulkán, Satan, nebo Mijava. Rovněž pak i na kotle zaniklých výrobců či kotle domácí
výroby.
Na tuto akci organizující firma vyhlásila sníženou
cenu s dopravou zdarma: Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH, Roční servisní prohlídka
kotle na plyn - 1550 Kč včetně DPH, Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH. Zájemci o
tuto nabízenou službu se mohou objednávat zavoláním na číslo 734 442 762 (PO - PÁ 8:00 - 16:30).
Každý, u koho bude revize vykonána, obdrží protokol
o jejím provedení. Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

Něco pro pobavení
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