Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 59. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2021

Vážení spoluobčané,
většinu adventních akcí jsme z důvodu šíření nemoci COVID 19 i v letošním roce zrušili. Děkuji za aktivitu některých
našich spoluobčanů, kteří rozsvítili v obcích vánoční stromečky a tím nám všem ukázali, že adventní čas je zde. Advent je
čas zklidnění, ztišení a očekávání, přesto mám poslední dobou pocit, že je vše jinak. Lidi jsou podráždění a zlí. Rádi to svádíme na dobu nebo Covid. Narážíme na závist, bezohlednost a lakotu. Slovy klasika a „největšího Čecha“ Járy Cimrmana ve
hře Posel z Liptákova, pan Smrtka říká: „Pánové, je zakázáno cokoli brát s sebou do hrobu“. Chovejme se k sobě jako lidi,
pokusme se zamyslet i nad tím, co kde vykládáme, zda je to pravda, zda máme informace ověřené. Velmi snadno někde něco plácneme a nevědomě nebo i vědomě tak můžeme někomu ublížit. Vánoce jsou čas odpouštění, obdarovávání a uvědomování si. Přeji Vám, abyste našli čas a vůli se zastavit a zamyslet.
Charitativní akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky a výtěžek akce jde i na podporu projektů
v našem regionu se uskuteční od 1.1. do 16.1.2022. Někde budou králové chodit dům od domu, další kasičky budou umístěny na obecním úřadu, poště a v obchodu v Předslavi.
Na závěr Vám popřeji krásné a klidné prožití Vánočních svátků, zdraví a štěstí v novém roce a veselou mysl.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
17. zasedání ZO Předslav konaného dne 7.10.2021 v Předslavi:
Usnesení:
č. 237 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 16. zasedání ZO Předslav.
č. 238 – 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. 239 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Jan Sýkora, Malá Víska 36, 339 01 Klatovy,
nabídková cena: 1 576 526,00 Kč (bez DPH); 2. LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, nabídková
cena: 1 726 518,37 Kč (bez DPH) a n e s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s firmou Jan Sýkora, IČO: 86931008 na zakázku „Oprava střechy multifunkční budovy Makov“, za cenu
1 576 526,00 Kč bez DPH z finančních důvodů – poskytnutí dotace ve výši 17 % skutečných nákladů akce.
č. 240 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Předslav ve výši 270 000,- Kč. na akci „Oprava střechy multifunkční budovy Makov“.
18. zasedání ZO Předslav konaného dne 9.12.2021 v Makově:
Usnesení:
č. 241 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 17. zasedání ZO Předslav.
č. 242 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočet Obce Předslav na rok 2022 v závazných ukazatelích takto: příjmy daňové – 12 050 000,00 Kč; přijaté transfery – 13 463 700,00 Kč; příjmy nedaňové – 2 246 454,00 Kč; příjmy
kapitálové – 10 000,00 Kč; příjmy celkem – 27 767 154,00 Kč; výdaje běžné – 24 971 421,00 Kč; výdaje běžné fondy – 353 000,00 Kč; výdaje kapitálové – 14 700 000,00 Kč; výdaje celkem – 40 024 421,00 Kč.
č. 243 – ZO projednalo a s c h v a l u j e střednědobý výhled na období 2022 – 2024.
č. 244 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit části pozemků p.č. 590/1 o výměře cca 127 m², p.č. 590/2 o výměře cca 141 m² a p.č. 786/1 o výměře cca 7 m² všechny v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav za části pozemků
p.č. 654/1 o výměře cca 162 m² a st. p.č. 68 o výměře cca 16 m², všechny v k.ú. Předslav. Zároveň se ruší usnesení
č. 93 z 6. zasedání ZO Předslav ze dne 12.12.2019.
č. 245 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronajmout pozemek p.č. 40/3 o výměře 23 m² a část pozemku p.č. 790/22
o výměře cca 27 m², oba v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav.
č. 246 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e pronájem části pozemku p.č. 771 o výměře cca 670 m², v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav.
č. 247 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 40/1 o výměře cca 9 m², v k.ú. Předslav v majetku
Obce Předslav. Za cenu 40,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 248 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e prodat pozemek p.č. 788/1 o výměře 237 m² a část pozemku p.č. 788/2 o výměře cca 247 m² oba v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav.
č. 249 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnit část pozemku p.č. 790/23 o výměře cca 210 m², v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav, za pozemek p.č. 272/6 o výměře 192 m², v k.ú. Předslav. Náklady spojené se směnou hradí
druhá strana.
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č. 250 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem části pozemku p.č. 31/1 o výměře cca 700 m², v k.ú. Měcholupy u
Předslavi v majetku Obce Předslav. Pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 200 Kč/rok.
č. 251 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem bytu č. 1 v majetku Obce Předslav, adresa Měcholupy 52, 339 01 Klatovy, na dobu neurčitou, za cenu 65,- Kč/m² obytné plochy, celkem měsíčně 4 346,55 Kč a p o v ě ř u j e starostu obce k sepsání Nájemní smlouvy.
č. 252 – ZO projednalo a s c h v a l u j e žádost firmy RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00
Plzeň a firmy BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o., Předslav 99, 339 01 Klatovy, o pořízení změny č. 2
územního plánu Předslav. Žadatelé písemně oznámí Obci Předslav před projednáním změny č. 2, vybraného pořizovatele. Změna bude pořízena zkráceným postupem dle § 55 a) stavebního zákona, v platném znění.
č. 253 – 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 a č. 3 územního plánu Předslav.
č. 254 – ZO projednalo a s c h v a l u j e žádost o pořízení změny č. 3 územního plánu Předslav Městským úřadem Klatovy, odborem výstavby a územního plánování, jako pořizovatelem dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
a p o v ě ř u j e starostu obce k sepsání Smlouvy o dílo „Územní plán Předslav – změna č. 3 s firmou Architektonické studio ING. ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA, Klatovská tř. č.16, 301 00 Plzeň, IČ 11402717.
č. 255 – 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. 256 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 1/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
č. 257 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
č. 258 – ZO projednalo a s c h v a l u j e převod peněz u ČSOB ze spořícího účtu obce na Termínovaný vklad na dobu
určitou jeden měsíc s automatickým opakováním, hodnota vkladu 10 000 000,- Kč, úroková sazba dle nabídky
ČSOB 1,00 % p.a.
č. 259 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zřízení Kontokorentního úvěru ve výši 5 000 000,- Kč, úroková sazba celkem
3,08 % p.a. Úvěr bude čerpán jako překlenovací, na dobu mezi žádostí a čerpáním dotací na stavbu ČOV pro
závěrečné vyúčtování stavby.
č. 260 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 10, 11/2021 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 12/2021.

Informace obecního úřadu
Provozní doba koncem roku
Pobočka Pošta partner:
Ve dnech od 16.12.2021 do 23.12.2021 bude mít každý
den otevřeno jen od 12.00 do 16.00 hodin.
Dne 31.12.2020 bude otevřeno jen od 8.00 do 9.00 hod.
Obecní úřad:
V období mezi svátky, tj. Ve dnech od 27.12.2020 do
31.12.2020 budou mít kanceláře obecního úřadu zavřeno.

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. – 16. ledna 2022 proběhne v České republice ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů, tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou Česká republika. Oblastní charita Klatovy doufá,
že v nadcházejícím 22. ročníku budou moci tříkrálové skupinky vyjít na koledu a potěšit lidi dobré vůle. Vše bude probíhat dle aktuálních vládních opatření. Jako v předešlém ročníku tak i tentokrát bude možné přispívat i ONLINE formou. Díky online kasičce umístěné na oficiálním webu
sbírky WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ můžete po zhlédnutí kolednického videa přispět na pomoc lidem v nouzi
nejblíže Vašeho bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla 339 01 nebo názvu nejbližší charity, tedy Klatovy OCH. Svoji podporu můžete realizovat také příspěvkem
na účet číslo 66008822/0800 pod VS: 777930009. Další informace mohou zájemci nalézt v informačním letáčku umístěném na internetových stránkách obce.

Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
POZOR! Tato nová vyhláška přináší změny v nakládání se směsným komunálním odpadem, především pak
ve způsobu úhrady za jeho svoz.
Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon číslo
541/2020 Sb. O odpadech, který stanovuje celou řadu změn
oproti dosavadnímu systému nakládání s odpady a mimo
jiné nařizuje obcím, aby od počátku roku 2022 změnily své
stávající systémy odpadového hospodářství. Zákon jednoznačně stanovuje, že základní sazba poplatku za ukládání
odpadu na skládku je u vybraných druhů odpadu pravidelně
navyšována, a to až do roku 2030, kdy má nastat zákaz skládkování využitelného odpadu. To znamená, že již nebude možné skládkovat odpady které je možné energeticky využít,
biologicky rozložit nebo recyklovat. Do té doby se tedy bude výše zpoplatnění za skládkování těchto odpadů každoročně navyšovat a to tak, že pokud byla v roce 2020 výše
tohoto základního poplatku 500,- Kč za tunu odpadu, v roce 2022 to má být 900,- Kč a v roce 2029 pak až 1 850,- Kč
za 1 tunu odpadu. K tomuto základu se pak přičítají ještě další položky, takže v praxi je pak cena za uložení 1 tuny odpadu zhruba 5x vyšší. Krom toho pak tento zákon rovněž
nařizuje, že jednotlivé obce jsou povinny zajistit, aby objem tříděného odpadu tvořil v letech 2025–2029 alespoň
60%, v letech 2030–2034 alespoň 65% a od roku 2035
alespoň 70% z celkového množství komunálního odpadu,
který na území dané obce vznikne. K tomu pak mají sloužit
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právě i nově vydávané obecní vyhlášky týkající se poplatků za obecní systém odpadového hospodářství.
Stanovit výši poplatku pro občany za svoz komunálního
odpadu bylo možné již dříve, teď jsou však dané jednoznačné parametry, kterými se obce musí řídit. Nově je nyní
zaváděn takzvaný základ na občana, který je buď hmotnostní nebo objemový, aby se nikdo nevymlouval, že žádný
odpad neprodukuje. Ten je stanoven až na 10 kg nebo 60 l
za měsíc (podle toho, zda je odpad u každého občana při
vývozu vážen nebo ne). Výše těchto poplatků se pak mají
každým rokem přepočítávat podle skutečných nákladů vynaložených obcí na tento systém v předchozím roce. Vyplývá z toho, že čím víc se bude v obci odpad třídit a méně vyvážet toho směsného, tím nižší pak bude příští výše tohoto
poplatku pro jednotlivé občany. A také naopak, pokud naroste objem směsného odpadu na úkor toho tříděného, o
to citelněji se navýší poplatek za jeho svoz v následujícím
roce.
Obec Předslav schválila dne 9.12.2021 novou vyhlášku
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou ale dochází k poměrně velkým změnám oproti
systému dosavadnímu. Především se již nebudou prodávat
takzvané „známky nebo nálepky na popelnice“, které občany opravňovaly k vyvážení takto označených odpadových
nádob v termínech, podle druhu zakoupené nálepky. Pošumavská odpadová společnost, se kterou má obec Předslav
smlouvu na svážení komunálního odpadu, je na rok 2022
již pro jednotlivé občany nevydává.
Od 1. ledna 2022 tak bude platit nový systém, kdy tato
svozová firma bude do obce zajíždět pravidelně jedenkrát
za 14 dní, vyvážet všechny odpadové nádoby, které zdejší
občané k vývozu připraví a obci pak naúčtuje náklady za
skutečně odvezené množství tohoto odpadu. Poprvé by k tomu mělo dojít ve středu 5. ledna 2022 a pak vždy po 14
dnech. Občané budou za tuto službu platit poplatek, který
zmíněná nová vyhláška stanovuje ve výši 700,- Kč na
každého občana obce nebo trvale neobydlenou nemovitost, za jeden kalendářní rok.
Na začátku roku 2022 však mají obyvatelé obce ohlašovací povinnost, kterou musí splnit ve stanovené lhůtě
15 dnů ode dne, kdy jim poplatková povinnost vznikla,
tedy v drtivé většině do 15. ledna (jinak to mají pouze ti,
kteří se buď přihlásí v obci k trvalému pobytu nebo zde nabudou nějakou trvale neobývanou nemovitost až někdy v průběhu roku). Tuto svoji ohlašovací povinnost, která je vlastně jakousi registrací do toho nového systému odpadového
hospodářství, provedou prostřednictvím vyplnění formulářů, které mohou získat buď na obecním úřadě nebo si je mohou stáhnout z internetových stránek obce. Jedná se o dva
formuláře, kde jeden je určen pro majitele nemovitostí, ve
kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (zde
se v převážné míře jedná o objekty, sloužící k rekreačním
účelům). Druhý formulář je pak určen pro obyvatele trvale hlášené k pobytu na území obce a to tak, že jeden formulář se vyplní vždy za celou domácnost a podle počtu osob,
které na něm budou uvedeny, bude pro tuto domácnost i určena výše ročního poplatku.
Výši poplatku pak mohou ještě ovlivňovat případná osvobození nebo úlevy, které se mohou vztahovat k některým členům domácnosti. Podle schválené vyhlášky může
být totiž od tohoto poplatku osvobozen ten, kdo je sice

v obci přihlášen k trvalému pobytu, ale fakticky bydlí jinde
a doloží, že poplatek za odpad hradí v místě, kde skutečně
bydlí. V opačném případě, pokud je někdo trvale hlášen
mimo naši obec, ale prakticky žije ve své nemovitosti právě
zde, měl by zvážit, jestli se nepřihlásit k trvalému pobytu
tady, aby vedle poplatku placeného tam, kde je dnes hlášen,
nemusel platit zde ještě poplatek za svoji nemovitost. Od poplatku může být rovněž osvobozen takový člen domácnosti,
který je sice v obci hlášen k trvalému pobytu, ale ve skutečnosti je dlouhodobě umístěn v nějakém, vyhláškou definovaném, zařízení. Vyhláška jako tato zařízení uvádí dětské
domovy a jim podobná zařízení, ústavy pro ochrannou nebo preventivně výchovnou péči, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a podobně. Prakticky jde o to, že pokud je některý člen domácnosti v obci
sice hlášen k trvalému pobytu, ale ve skutečnosti z nějakého důvodu nežije v ní ale v nějakém sociálním nebo zdravotním zařízení, pak je od poplatku osvobozen. To se pak
týká i osob umístěných v některém nápravném zařízení.
Majitelé neobydlených staveb podléhajících místnímu
poplatku, kteří ale současně trvale žijí v jiném objektu v obci, kde se na ně vztahuje poplatek za osobu a tento poplatek budou řádně platit, jsou od poplatku za neobydlenou
nemovitost rovněž osvobozeni. To se vlastně týká těch občanů, kteří v naší obci bydlí, jsou zde trvale hlášeni, ale
navíc v obci vlastní ještě nějakou jinou, trvale neobydlenou nemovitost. Ti potom z oné neobydlené nemovitosti poplatek platit nemusí. Dále vyhláška uvádí, že je od poplatku osvobozena také osoba, která je sice v obci trvale hlášena, ale v příslušném kalendářním roce prokazatelně pobývá
po dobu delší než 6 měsíců mimo území ČR.
Úleva ve výši 200,- Kč je pak poskytována osobám,
které v příslušném kalendářním roce dovrší věku 80 let nebo jsou starší. Tito senioři pak mají tedy stanovenou výši
poplatku nikoli 700,- ale 500,- Kč.
Každý, kdo má na některé osvobození nebo uvedenou
úlevu podle této vyhlášky nárok, musí onu skutečnost, která jej k osvobození nebo k úlevě opravňuje, nahlásit správci poplatku, tedy na obecní úřad. Učiní tak v rámci své
ohlašovací povinnosti, a to ve lhůtě, která je pro ohlášení
stanovena.
Poplatek je pak nutno zaplatit jednorázově, a to v období od okamžiku, kdy obec na základě přijatého ohlášení, přidělí poplatníkovi variabilní symbol a stanoví výši
poplatku, nejpozději však do 30. dubna. Zaplacení poplatku je pak možno provést buď v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na účet obce. Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas a správně, může obec jako
sankční opatření výši poplatku až ztrojnásobit.
Odpad produkovaný právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami není touto novou vyhláškou řešen
a zmíněné osoby jsou povinny uzavřít vlastní smlouvu
s nějakou společností zabývající se likvidací odpadů, v našem případě pak nejlépe s Pošumavskou odpadovou s.r.o.
Ta by v takovém případě totiž i jim vyvážela nádoby s odpadem (opatřené podnikatelskou známkou, kterou si u této
společnosti zakoupí) ve stejných termínech jako ostatním
obyvatelům obce. Rozdíl je tedy pouze v tom, že úhrada za
likvidaci odpadu z podnikání není řešena formou místního
poplatku stanoveného obcí, ale vzájemnou smlouvou přímo s likvidátorem odpadů.

-3-

Pokud má kdokoliv ohledně nové vyhlášky nějaký dotaz nebo bude potřebovat poradit, případně i pomoci s no-

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Pokud se ohlédneme za končícím se rokem 2021, musíme konstatovat, že nebyl pro nikoho vůbec jednoduchý. Ve
škole opět prezenční výuka střídala distanční a všichni
jsme se v tom museli naučit plavat. Mám pocit, že se nám
náš svět poněkud zmenšil. Jednak proto, že jsme museli výrazně omezit všechny doprovodné aktivity (kina, divadla,
besedy…) a pak i proto, že jsme se všichni naučili vyžívat
moderní technologie bez nutnosti osobního kontaktu. Nikdo z žáků se nebojí použít WhatsApp nebo MS Teams i
mimo distanční výuky. Třeba jen pro to, aby se vyučujícího zeptal na domácí úkoly, pokud nemůže být fyzicky přítomen ve výuce, poslal fotografie domácích mazlíčků a
nebo fotografie z dovolené. Jsme si blíž. Z mého pohledu
nyní panují mezi žáky a vyučujícími velmi kamarádské
vztahy.
Velký dík patří zákonným zástupcům a všem rodinným
příslušníkům. Bez jejich podpory bychom v těchto složitých časech nebyli vůbec schopni fungovat.
Všem rodičům a přátelům školy velmi děkujeme za
projevenou přízeň a sponzorské a věcné dary pro základní i
mateřskou školu. Děti v MŠ najdou pod stromečkem opět
bohatou nadílku.
Přejeme Vám ať se o Vánocích splní všechna dětská přání. Dospělým ať Vánoce přinesou tolik potřebný klid. Do
nového roku si s sebou vezměte zdraví, lásku, přátelství,
hezké mezilidské vztahy, rodinnou pohodu. Ať je rok 2022
šťastný a úspěšný.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Petra Červená


Vážení čtenáři,
nedávno jsem se setkala s panem Petrem Šindelářem, bývalým panem starostou, a trochu jsme vzpomínali. Přivedl
mě k zamyšlení. Jaké byly ty roky strávené ve školství?
Po studiu jsem začala učit ve škole v Měčíně. Tam jsem
v 1. ročníku se třiceti dětmi rychle pochopila, že žádná škola nemůže člověka dostatečně připravit, že nic nenahradí
zkušenost. Moji první žáci mě jako autoritu moc nevnímali. S jedním bývalým žákem jsem později vzpomínala, jak
se kluci ve třídě domlouvali a zkoušeli, co vydržím. První
rok tedy nebyl lehký, ale to zná ze zaměstnání asi každý.
Nikdy nezapomenu ani na první roky práce na malotřídní škole v Předslavi. V duchu se mnohokrát vracím k té
jedné konkrétní třídě žáků 3. a 4. ročníku, které jsem učila
hned po nástupu. Byli to žáci velice zvídaví a pozorní, sledovali televizní zprávy, chtěli znát můj názor. Tvořili kamarádský kolektiv, všichni měli smysl pro spravedlnost a

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Podzimní část soutěží je dokončena...
Podzimní část soutěže byla ukončena, a to včetně závěrečné dohrávky 1. kola. Měcholupské mužstvo si zatím ve
vyšší „I. B třídě“ vede velmi dobře a to i přesto, že je zde

vě vznikající ohlašovací povinností, ať se neváhá obrátit na
pracovníky obecního úřadu, kteří mu vždy rádi pomohou.

ve třídě panovala výborná atmosféra. S těmito žáky jsme
chodili na školní pozemek trhat jablka, kluci lezli po stromech, děvčata hravě zvládala práci na záhoncích. Bylo jim
deset let a já se nebála o jejich bezpečnost. Byli fyzicky
zdatní.
A jak ubíhaly roky, přicházely změny. Měnily se osnovy a náplň výchovných i naukových předmětů. Už jsme
netrhali jablka a nemohli jsme hrabat veřejná prostranství.
Postupem času jsme úplně zrušili i záhonky. Pilky, nebozezy a svěráky jsme dali na půdu. Při hodinách tělesné výchovy jsme plnili odznak zdatnosti. V třídních knihách se
stále častěji objevovaly zápisy i poučení o bezpečnosti. Do
škol přišly na pár let množiny. Měnily se řady vyjmenovaných slov. U podstatných jmen rodu ženského byl nahrazen
vzor nůše, protože téměř nikdo nevěděl, co to je. Některé
změny, vnímáno s odstupem času, byly úsměvné, ale nezbytné.
Nechci tu ale hodnotit, co bylo nebo co je správně.
Společnost i svět se vyvíjí. Do škol se dostaly počítače a
interaktivní technika. Od roku 2023 přijde do škol nově
třeba i robotika. Změny jsou nutné.
Práce ve škole se mi líbila tehdy a líbí se mně i teď.
Stále jsou tu zvídaví, slušní žáci. Někteří ochotně, druzí
s jistou dávkou nevole nakonec udělají to, co je po nich
vyžadováno. Současná doba, nádherné učebnice, technické
vymoženosti, softwarové vybavení škol jim nabízejí mnohem více podnětů a příležitostí. Sice se zatím s ohledem na
svůj věk neumějí zcela zorientovat, ale vše přijímají s lehkostí.
Ať už to bylo ve škole tak či onak, důležité je, že jsem
vždy vnímala podporu obce. Vzpomenu pana Dražka, pana
Pojara, pana Šůse, pana Šindeláře a poděkování patří i současnému panu starostovi, panu Kreuzerovi.
Bohatství života určitě nespočívá v tom, co člověk má,
ale v tom, co ví. A není důležité být ve škole první, ale být
spokojený a úspěšný v životě. Věřím, že roky strávené ve
školství, měly smysl.
Mgr. Alena Kroupová


Poděkování.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zaměstnancům Mateřské školy v Předslavi, Janě Laubrové, Jaroslavě Pinkerové, Marcele Řezníčkové a Ivě Zadražilové za jejich
vstřícnost a profesionalitu, se kterou nám pomáhají v boji
s diabetem 1. typu našeho syna Maxe. Jsme přesvědčeni,
že bychom se jinde s takovou ochotou nesetkali.
Děkujeme.
Andrea a Pavel Ludvarovi
nováčkem. Výsledky jednotlivých utkání, které sehrálo od
vydání minulého čísla zpravodaje, pak byly následující:
9. kolo Měcholupy – Kasejovice; hráno v sobotu 25.9.;
výsledek 4 : 1 (3:1); branky: 18. a 51. Bálek Dušan, 24. a
42. Bečka Stanislav – 38. Škyrta Martin; rozhodčí:
Petrželka František; ŽK: 0:1; diváků: 60.
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10. kolo Chanovice – Měcholupy; hráno v sobotu 2.10.;
výsledek 3 : 1 (2:1); branky: 6. a 12. Kubaň Jaroslav, 66.
Polena Michal – 41. Červený Ondřej; rozhodčí: Rubáš
Jaroslav; bez karet; diváků: 110.
11. kolo Měcholupy – Dobřany; hráno v sobotu 9.10.;
výsledek 0 : 2 (0:1); branky: 30. a 80.(PK) Tušek Martin;
rozhodčí: Škarda Jiří; ŽK: 4:1; diváků: 80.
12. kolo Vrhaveč – Měcholupy; hráno v sobotu 16.10.;
výsledek 2 : 4 (1:3); branky: 36. Jandečka Tomáš, 47.
Duchek Jan, 63. Bálek Dušan; rozhodčí: Petrželka František; ŽK: 2:1, ČK: 1:0 (21. Skřivánek Jan); diváků: 47.
13. kolo Měcholupy – Chlumčany; hráno v sobotu 23.10.;
výsledek 2 : 0 (1:0); branky: 7. Veselka Karel, 89. Hybšman Zdeněk; rozhodčí: Reiprich Václav; ŽK: 1:3; diváků: 70.
1. kolo Přeštice B – Měcholupy; hráno v neděli 31.10.;
výsledek 5 : 1 (2:0); branky: 10. a 49. Mudra Lukáš, 30.
Kováč Martin, 70.(PK) Fabián Patrik, 85. Papež Jakub –

88. Bálek Dušan; rozhodčí: Křen Jiří; ŽK: 2:0; diváků
180.
Stav výsledkové tabulky je po podzimu následující:
Rk. Tým
1. Přeštice "B"
2. Chlumčany
3. Horažďovice
4. Blovice
5. Měcholupy
6. Chanovice
7. Chotěšov
8. Dobřany
9. Klatovy "B"
10. Kasejovice
11. Štěnovice
12. Bolešiny
13. Vrhaveč
14. Pačejov

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V3 VP2 R1 P0 Skóre Body
10 1 1 1 47:09 33
8 3 1 1 43:13 31
9 0 2 2 38:26 29
7 1 1 4 38:27 24
7 1 0 5 37:28 23
7 1 0 5 39:35 23
6 1 1 5 21:23 21
4 1 3 5 29:25 17
5 1 0 7 35:36 17
4 0 1 8 20:31 13
4 0 1 8 25:42 13
2 2 1 8 22:34 11
3 0 1 9 13:47 10
0 3 2 8 14:45
8

Historie
Předslavské kino
Rok 1945 přinesl krom konce války v obnoveném Československu také změny v dosavadní společensko-politické
situaci. První konkrétní kroky definoval takzvaný Košický
vládní program, který určoval zásady budoucí politiky našeho státu a mimo jiné zdůrazňoval, že je nutno bezodkladně
zajistit a pod národní správu převést majetek „Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů“. Požadavek znárodnění nebyl
vládním programem výslovně uveden, ale všeobecně se s ním
počítalo. Tento program začal být uplatňován skutečně bezodkladně, a tak již 9. května 1945 dochází k prvnímu vyvlastňování majetku z německého a soukromého držení a
mezi jinými podniky jsou takto do státní správy převáděna
i první kina. 11. srpna 1945 pak prezident Eduard Beneš
podepsal dekret o zestátnění filmu, a právě filmový průmysl se tak stal tím prvním zestátněným odvětvím z celého hospodářství. V tomto složitém období, plném poválečné euforie, rostl zájem diváků o návštěvu kin. Díky tržbám rychle
docházelo k obnově biografů a k rozšiřování sítě kin, což
umožnilo lepší dostupnost filmů i pro obyvatele venkova.
Pracovníci filmového průmyslu tehdy doufali, že i v rámci
státního hospodářství budou mít jistou nezávislost. V roce
1947 bylo upraveno vstupné na kulturní akce úměrně k výši tehdejších mezd a obecné cenové hladině a po státním
převratu v roce 1948 ztratil filmový průmysl a provoz kin i
poslední naděje nějakou volnost. Na přelomu léta a podzimu 1948 byly v oblasti kulturního dění prosazovány snahy
o vybudování samostatné „socialistické kultury“. V oblasti
filmového průmyslu bylo vydáno vládní nařízení, kterým byl
zřízen státní podnik Československý státní film, jenž zahájil centralizaci provozu biografů v celé republice. Jeho součástí pak byla i takzvaná Správa kinofikace, která se starala o další zvyšování počtu kin. Ta pak byla zřizována hlavně
v menších městech a vesnicích. Tato skutečnost, spolu s již
zmíněným snížením cen vstupného, pak nakonec vedla k tomu, že se tak v 50. letech stala právě kina ekonomicky nejdostupnější kulturní aktivitou.
V rámci onoho rozšiřování počtu biografů došlo 22. listopadu 1950 k tomu, že bylo místní kino nově otevřeno i
v Předslavi a to v sále hostince u Krátkých č.p. 45. Státem

regulovaná skladba promítaných filmů, kdy v ní podíl filmů z kapitalistických zemí tvořil pouhých 5%, zatímco sovětské filmy představovaly naopak téměř celou její polovinu, se pochopitelně projevila i v případě kina předslavského, které svoji činnost zahájilo promítnutím sovětského filmu
z období války, jménem „Daleko od Moskvy“. Správcem
tohoto místního kina se stal zdejší poštmistr, Bohumil Klimeš, promítačem v něm pak byl hostinský Václav Krátký.
Návštěvnost kina byla poměrně dobrá o čemž svědčí i informace uváděná v obecní kronice, že v něm v roce 1957
proběhlo celkem 62 filmových představení, které shlédlo
úhrnem 5 129 návštěvníků.
Rok 1957 je shodou okolností rovněž i rokem, kdy i
v celorepublikovém měřítku došlo k největšímu nárůstu návštěvnosti kin od roku 1945. Napomohla tomu i postupná
změna skladby promítaných filmů, kdy ono tvrdé omezení
západní tvorby na úkor snímků sovětských a domácích, ze
začátku 50. let, naštěstí netrvalo příliš dlouho. V roce 1954
již západní filmy vzrostly na jednu šestinu a právě roku
1957 činil jejich podíl už 30,9%. K oné největší kulminaci
návštěvnosti kin v rámci celé republiky pak došlo počtem
148,3 milionů diváků, což pak v přepočtu na každého občana (včetně nemluvňat a starců) vychází na 16 filmů ročně.
V témže roce nastala rovněž i významná změna ve
vlastnictví biografů. Vláda tehdy převedla velký počet kin
do vlastnictví tehdejších národních výborů a pro jejich provoz zřídila Krajské filmové správy. Tržby z filmových
představení pak byly rozdělovány v poměru 50% ve prospěch kin a 50% ve prospěch distributora filmů. Také kino v Předslavi přešlo 1. června 1957 ze správy Československého státního filmu pod Místní národní výbor,
který tuto skutečnost jistě přivítal s povděkem.
Roku 1958 zde totiž stoupl počet představení také o promítání dětských filmů a návštěvnost v něm se tak stala ještě hojnější. Za této situace bylo proto rozhodnuto k provedení úpravy zdejšího kinosálu, k čemuž pak došlo v dubnu
roku 1959. Vlastní práce při tom provedli Jaroslav Tomášek, vyučený tesař, a spolu s ním pak pánové Vladimír
Bešta a Václav Krátký. Nejprve došlo k úpravě čelní stěny
sálu a následně v září pak byly zbývající stěny obloženy
tapetami a nově byl natřen i balkon.
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Už od první poloviny 50. let byl vládou podporován
vznik nejrůznějších filmových festivalů, ať už šlo o festivaly typu: Filmový festival pracujících, Filmové jaro na
vesnici, nebo různé festivaly a přehlídky tvorby spřátelených zemí. Také Předslav se později k tomuto trendu připojila, a tak byl v roce 1960 v místním kině uspořádán filmový festival, v jehož rámci bylo ve dnech od 14. do 22.
května promítnuto 8 filmů. Zahájení onoho festivalu byl
přítomen i básník Jan Pilař, který v úvodu pronesl krátkou
řeč, přednesl jednu ze svých básní a slíbil, že ke 100. výročí postavení místní školy, k němuž onoho roku mělo dojít, napíše báseň, kterou pak škole věnuje. A tento slib pak
také dodržel. Tato báseň z 31. května 1960, nazvaná „Stoleté škole v Předslavi“, pak byla otištěna i ve vzpomínkovém almanachu vydaném v roce 2010 ke 150. výročí postavení současné školní budovy.
V červenci 1960 pak došlo k znárodnění hostince Václava Krátkého, a to se všemi hospodářskými budovami i
pozemky a Místní národní výbor se tak stal nejen provozovatelem, ale i majitelem místního kina. Avšak, jako by
snad osud chtěl tuto křivdu potrestat, byl už 20. září onoho
roku vyhlášen v naší oblasti zákaz veškerého shromažďování, neboť se v nedalekých Němčicích vyskytla slintavka
dobytka, a tak se po několik týdnů filmy v kině nepromítaly. V lednu roku 1962 se v obci zase vyskytlo silné chřipkové onemocnění, které se pak v měsíci únoru rozšířilo
tak, že na dobu 14 dnů bylo promítání v kině opět zakázáno. Tou dobou se však nad provozem předslavského kina
začal už zvolna rozprostírat jeho soumrak.
Na přelomu 50. a 60. let 20. století došlo totiž v celé
republice k prudkému rozvoji silné konkurence všech kin,
kterou se stalo televizní vysílání. Jenom v letech 1960–
1961 dosáhl roční nárůst počtu televizních koncesionářů
téměř 240 tisíc a o rok později pak počet držitelů televizních přijímačů činil již 1,5 miliónu. Statistická čísla pak
dokazují, že právě v době největšího zájmu o nákup televizí docházelo i k největšímu poklesu filmových diváků.
Dělo se tak i navzdory skutečnosti, že televize tehdy ještě
nedokázala konkurovat promítání v kinech co do kvality
obrazu a rovněž i skladba televizního vysílání se neshodovala s programy kin. Televize vysílala tehdy spíše sportovní přenosy, zpravodajství a zábavné estrády, filmy v ní bylo možno shlédnout pouze výjimečně. Přesto se však tento
překotně se vzmáhající fenomén dral do popředí zájmu
našich občanů. Jednak tím, že i ty nefilmové pořady je lá-

kaly, ale především pak šlo o to, že s televizí přicházela
kultura přímo až do jednotlivých domácností.
Rozmach televize se nevyhnul ani Předslavi. První televizní přijímač v obci byl zakoupen 27. dubna 1960 společně Výborem žen, Osvětovou besedou a Československým
svazem tělesné výchovy. Jednalo se o televizor značky Rubín sovětské výroby a byl umístěn v agitačním středisku
v budově místní školy, kam měli přístup všichni občané.
Ale ještě téhož roku si televizní přijímače do svých domácností zakoupili i někteří místní obyvatelé. Prvními soukromými televizory se u nás tehdy staly jednak přijímače
tuzemské výroby, a to přístroje značky Kriváň z podniku
Tesla Orava a Astra z Tesly Pardubice, a rovněž pak i maďarský přijímač značky Orion. Počet televizorů mezi domácnostmi v obci rychle narůstal a začal tak čím dál víc
ovlivňovat předtím hojnou návštěvnost místního kina. Už
v roce 1963 bylo kino díky tomu jen málo navštěvováno, a
to jen těmi, kteří televizor doma zatím ještě neměli, anebo
mládeží, která se v něm scházela. Přesto se dál promítalo, i
když s postupem doby už ne tak často jako dřív. Navíc
došlo v roce 1959 v nedalekém Makově ke zřízení letního
kina, které bylo už o rok později přebudováno na promítání moderních, širokoúhlých filmů, a tak v letních měsících
lidé navštěvovali kino spíše tam.
Když pak v rámci uvolňování politického napětí došlo
v roce 1968 k opětovnému navrácení hostince původnímu
majiteli Václavu Krátkému, nastala provozovateli kina,
tedy Místnímu národnímu výboru, povinnost platit majiteli pronájem kinosálu. Malá návštěvnost a platba pronájmu společně s vyplácením odměn pro čtyři pracovníky
kina pak vedla k tomu, že v roce 1969 bylo místní kino
zrušeno. Jeho inventář byl však v obci ponechán, pro případ, že by si některá ze složek tehdejší Národní fronty
hodlala kino v některém jiném objektu znovu zřídit. V roce 1972 převzal příslušné promítací zařízení předslavský
Sokol a uvažovalo se, že v místní sokolovně dojde k takovým stavebním úpravám, aby na stávající jeviště bylo
možno snadno instalovat promítací plátno, sál aby mohl
být přeměňován na hlediště kinosálu a aby v sokolovně
nově vznikla promítací kabina. Kvůli tomuto plánu byla
ten rok pozastavena již dříve zamýšlená přístavba skladu
na tělocvičné nářadí, neboť se čekalo, že veškeré tyto
stavební práce proběhnou společně. Ale ke zřízení kina
v sokolovně v budoucnu už nikdy nedošlo.
Václav Zíka

Různé
Současná situace opět nedovoluje uskutečňovat, ale ani plánovat téměř žádné akce a tak zde opět nenajdete ani tradiční
shrnutí toho, co se v obci událo, a rovněž zde, krom jediné, nejsou ani obvyklé pozvánky.
V neděli 26.12.2021 se od 11.00 hodin koná v kostele sv. Jakuba většího v Předslavi
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ na kterou jste srdečně zváni!
Mráz okna zahalí v bělostné krajkoví,
v soumraku svátečním utichne kraj,
zář svíček, jehličí, jmelí a cukroví
a kolem jesliček betlémská stáj.

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.

Do myslí zklidněných pohodou vánoční,
pozvěme vzpomínky na přátel pár,
a tak, až rozzáří se hvězda půlnoční,
dáme si sami ten nejhezčí dar.
-6-
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