Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 62. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2022

Vážení spoluobčané,
horké a suché léto přešlo do chladného a mokrého podzimu, nízké ranní teploty a mlhy naznačují, že je tady poslední
třetina roku.
S ohledem k proběhnuvším komunálním volbám, můžeme rekapitulovat minulé volební období. Nebyly to lehké roky,
byly vyplněné náročnými úkoly, obstarávání finančních prostředků nad rámec rozpočtu obce, a to hlavně formou dotací,
zadání řady projektů na rozvoj obce, stavebních povolení, výběrových řízení, realizace staveb a jejich vyúčtování. Následně
kontroly počínaje Krajským úřadem Plzeňského kraje, Inspekcí životního prostředí, Agenturou ochrany přírody, všemi poskytovateli dotací až po Finanční úřad. Za uplynulé roky proběhly volby Prezidenta republiky, volby do Senátu Parlamentu
ČR, Krajské volby a volby do Zastupitelstva obce. V některém roce se konaly volby dvakrát, všechny jsme za pomoci našich občanů pracujících ve volebních komisích úspěšně zvládli.
Zabezpečili jsme provoz Pošty Partner, účetnictví příspěvkové organizace obce škola Předslav, provoz a opravy obou
vodovodů, administraci a správu obou hřbitovů, provoz letního kina v Makově, podpořili provoz prodejny v Předslavi, podpořili řadu žadatelů o dotace z rozpočtu obce, snažili jsme se podporovat spolky i jednotlivce působící v obci. Provedli jsme
výběrové řízení na novou ředitelku školy Předslav.
Podařilo se nám realizovat projekt k vytvoření symbolů obce. Dnes se může obec prezentovat znakem a vlajkou, které
odpovídají historické a místní identitě obce.
Obec se dlouhodobě snaží vypořádat vlastnictví pozemků pod stavbami ve svém vlastnictví. V podstatě celé volební
období zabralo vyřešení vlastnictví pozemků pod komunikací ÚK 2 a MK 9 Předslav – Otín. I v dalším období budeme kupovat a směňovat tyto pozemky. Nyní jsou připraveny k projednání pozemky kolem prodejny v Předslavi a pozemky pod komunikací Makov – Petrovičky. Do budoucna bude potřeba vyřešit pozemky pod částí místní komunikace Měcholupy – Makov.
Za vydatné pomoci občanů Třebíšova byla odstraněna obecní budova v Třebíšově. Komunikace byly opraveny nebo
vybudovány v Předslavi, Němčicích a Třebíšově, byla vypracována studie na průtah obcí Petrovičky a osazeny měřáky rychlosti. Opravili jsme tři drobné sakrální památky v Předslavi, Petrovičkách a Třebíšově. V obecních budovách v Němčicích, Makově a Měcholupech byla vyměněna některá okna a dveře. Podařilo se postavit novou budovu obecního úřadu
s knihovnou, poštou a multifunkční učebnou, kterou využívá škola a je k dispozici i občanům obce. Dokončujeme stavbu
Čistírny odpadních vod, která bude sloužit občanům našich obcí. Zpracováváme změnu územního plánu č. 2 a č.3. Pravidelně probíhá údržba a revitalizace zeleně ve všech částech obce. Do dalšího období je připravena projektová dokumentace se
stavebním povolením na prodloužení vodovodu v Měcholupech, přivaděč vody Makalovy – Předslav a oprava komunikace
v Makově k letnímu kinu. Před dokončením je projektová dokumentace na propojení a dobudování jednotné kanalizace
v Němčicích. Podílíme se na akci prodloužení vodovodu v Makově. Ve spolupráci s Českou diecésní charitou se každoročně obec účastní velmi úspěšné Tříkrálové sbírky. Pravidelně se zapojujeme do akce Ukliďme Česko.
Obec navštívilo několik významných osobností: pan ministr životního prostředí České republiky Mgr. Richard Brabec
při prezentaci projektu Úpravny vody v Petrovičkách. Pan senátor Ing. Vladislav Vilímec a radní Krajského úřadu v Plzni
Mgr. Radka Trylčová na slavnosti v Měcholupech a při otevírání nové budovy obecního úřadu, kterého se zúčastnil také poslanec Mgr. Rudolf Salvetr.
Ne vše se ale dle plánu rozvoje obce povedlo realizovat, bylo to zapříčiněno hlavně neplánovanou stavbou budovy obecního úřadu a prodloužením stavby ČOV v Předslavi. Na připravený projekt rekonstrukce střechy obecní budovy v Makově
v ceně 1 576 526,- Kč jsme obdrželi z PK dotaci jen 270 000,- Kč, rozhodli jsme se projekt odložit a střechu pouze opravit
v místech, kde zatéká. Prošli jsme nelehkým dvouletým obdobím pandemie CORONA viru. Stavbu ČOV a odkanalizování
obce Předslav prodlužuje řada stěžovatelů, kteří se snaží stavbu zastavit a podali udání na všechny stupně státní správy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci s obcí, zastupitelům za jejich činnost při často nelehkém
rozhodování a všem zaměstnancům obce za práci. Děkuji.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
23. zasedání ZO Předslav konané dne 21.9.2022 v Předslavi:
Usnesení:
č. 298 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 22. zasedání ZO Předslav.
č. 299 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit pozemek p.č. 361/2 o výměře cca 382 m² za část pozemku p.č.
326 o výměře cca 382 m² oba v k.ú. Petrovičky u Předslavi.
č. 300 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) prodat část pozemku p.č. 927 o výměře 885 m², odhadní cena 291 165,00 Kč
v k.ú. Třebíšov v majetku obce Předslav, paní P. P. Náklady spojené s prodejem hradí kupující; b) prodat část
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pozemku p.č. 927 o výměře 884 m², odhadní cena 290 836,00 Kč v k.ú. Třebíšov v majetku obce Předslav, paní
H. B. T. Náklady spojené s prodejem hradí kupující; c) prodat část pozemku p.č. 927 o výměře 885 m², odhadní
cena 291 165,00 Kč v k.ú. Třebíšov v majetku obce Předslav, paní M. T. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č. 301 – ZO projednalo a s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy se společností XAVEROV, a.s., se sídlem Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.na pozemek p.č. 773/24 o výměře 80 m², ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Předslav v majetku společnosti XAVEROV, a.s., Za kupní cenu nemovité věci 4 000,- Kč,
náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
č. 302 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e úsek komunikace pro pěší na parcelních číslech 1398, 799, 1399 v k.ú.
Předslav s aslfatovým povrchem u č.p. 98, který bude obecním úřadem Předslav zařazen do kategorie místní ko munikace z důvodu řádné správy a údržby; b) p o v ě ř u j e starostu zpracováním žádosti o zařazení vybraných pozemních komunikací.
č. 303 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o změně č. 2 územního plánu Předslav.
č. 304 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e žádost o pořízení změny č. 2. územního plánu Předslav Městským úřadem
Klatovy, odborem výstavby a územního plánování, jako pořizovatelem dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona; b) p o v ě ř u j e starostu obce k sepsání Smlouvy o dílo „Územní plán Předslav – změna č. 2 s firmou
Architektonické studio ING. ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA, Klatovská tř. č.16, 301 00 Plzeň, IČ 11402717.
Tímto usnesením se ruší usnesení č. 254 z 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného 9.12.2021.
č. 305 – ZO projednalo a 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. 3 územního plánu Předslav zkráceným postupem dle § 55a) stavebního zákona, v platném znění. Změna č. 3
se týká lokalit areál společnosti BSG, s.r.o. a rekreační část Farmy Nedanice na části pozemku p.č. 226/10 v k.ú.
Makov u Předslavi. Změnu č. 3. bude pořizovat osoba splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací
činnost, Ing. Jiří Lahoda, Chrastavice 89, 344 01 Domažlice, IČ 17230357. Veškeré náklady spojené s pořízením změny č.3. včetně nákladů na vyhotovení úplného znění uhradí žadatel; b) p o v ě ř u j e starostu obce
k sepsání Příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících služeb při poří zení změny č. 3 územního plánu Předslav s Ing. Jiří Lahodou, Chrastavice 89, 344 01 Domažlice, IČ17230357.
Tímto usnesením se ruší usnesení č. 252 z 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného 9.12.2021.
č. 306 – ZO projednalo a s c h v a l u j e starostu obce jako určeného zastupitele pro pořizování Zprávy o uplatňování
územního plánu Předslav a změny č. 2 a č. 3 územního plánu Předslav. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 253
z 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného 9.12.2021.
č. 307 – 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. 308 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í stížnost pana Fleisiga Richarda č.p. 105, na provedení přípojky splaškové kanalizace.
č. 309 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í schválení Lesního hospodářského plánu.
č. 310 – 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 4,30 % p.a.
č. 311 – ZO projednalo a a) b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 7,8/2022; b) s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 9/2022.

Informace obecního úřadu

všech hlasů, jsou z dalšího zpracování vyřazeny. To ale v případě naší obce nenastalo.

Volby do obecního zastupitelstva 2022
Od prvních voleb v roce 1990 se k převedení výsledků
hlasování na mandáty při volbách do zastupitelstev obcí
používá systém volebních dělitelů. Zákon, který upravuje
pravidla pro zjišťování výsledků voleb do obecních zastupitelstev, se od té doby dvakrát pozměnil a dnes pro tento
účel platí zákon č. 491/2001 Sb., účinný od 31. prosince
2001.
Výpočet výsledků voleb podle něj ale není vůbec jednoduchý. Nejprve se sčítají hlasy, které dostali celé jednotlivé kandidátky spolu s hlasy, které obdrželi samostatně jejich kandidáti. Ty kandidátky, které nezískaly alespoň 5 %

čís.

1
2
3

Kandidátní listina
název
SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
SNK OBCE PŘEDSLAV
Petr Šindelář

Hlasy
abs.
v%
1 280 37,7581
1 735 51,1799
375 11,0619

Počet všech získaných hlasů v rámci každé kandidátní
listiny se pak dělí postupně pořadovými čísly jejích kandidátů a vypočítají se takzvané podíly za každého navrhovaného kandidáta. Tyto jednotlivé podíly ze všech kandidátek
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se pak seřadí podle velikosti od největšího do nejmenšího
a vytvoří se seznam tolika nejvyšších podílů, kolik mandátů se v obci rozděluje – tj., kolik členů zastupitelstva se
v obci volí. Zároveň se s hodnotou podílu uvádí kandidátní
listina, která tohoto podílu dosáhla. Tím je určeno, kolik
mandátů jednotlivé kandidátky získaly.
Poř.
Podíl
Kandidátní listina
1 1 735,00 2 SNK OBCE PŘEDSLAV
2 1 280,00 1 SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
3
867,50 2 SNK OBCE PŘEDSLAV
4
640,00 1 SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
5
578,33 2 SNK OBCE PŘEDSLAV

6
7
8
9

433,75
426,66
375,00
347,00

Kandidát
7 Jakubec David
3 Kanta Jan Ing.
2 Novák Petr

2
2
2
2
2

3
2
1
4
5

3 Petr Šindelář

SNK OBCE PŘEDSLAV
SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
Petr Šindelář
SNK OBCE PŘEDSLAV

Nakonec se určí, kterým kandidátům tyto mandáty v zastupitelstvu připadnou. V tuto chvíli hrají roli jak hlasy,
které samostatně nasbírali jednotliví kandidáti, tak i pořadí, v jakém jsou na kandidátkách uvedeni. Celkový počet
hlasů, které kandidátka získala se vydělí počtem kandidátů,
čímž vyjde průměrný počet hlasů na kandidáta. Získá-li některý kandidát o alespoň deset procent více samostatných
hlasů, než je tento průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v jejich pořadí
počet samostatně získaných hlasů.

Kandidátní listina
1 SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
1 SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
1 SNK PRO OBCE PŘEDSLAVSKA
SNK OBCE PŘEDSLAV
SNK OBCE PŘEDSLAV
SNK OBCE PŘEDSLAV
SNK OBCE PŘEDSLAV
SNK OBCE PŘEDSLAV

2
1
3
2

Zíka Václav Ing.
Zíková Martina Mgr.
Kreuzer Miloslav Bc.
Kolomazník Jiří Bc.
Rašpl Luboš

1 Šindelář Petr

Hlasy Poř. zvolení *
196
1
176
2
164
3
281
272
256
216
225

1
2
3
4
5

375

1

* Pořadí zvolení v rámci kandidátní listiny

Vzdělávání
ze ZŠ a MŠ Předslav
Pro letošní školní rok jsou na naší škole spojeny v jedné třídě první a druhý ročník a ve druhé třídě třetí, čtvrtý a
pátý ročník. Třídní učitelkou v I. třídě je Mgr. Miroslava
Fleisigová, ve II. třídě Mgr. Petra Červená. Členy pedagogického sboru ZŠ jsou i Mgr. Alena Kroupová a Mgr.
Zuzana Vondráčková. Celkem u nás do lavic zasedá denně
27 žáčků, jeden žák je v naší škole zapsán jako v kmenové
škole, ale povinnou docházku plní v zahraničí. Atmosféra
ve třídách je výborná. Vytvořily se kamarádské kolektivy
napříč ročníky, žáci spolu rádi a skvěle spolupracují a pomáhají si navzájem.
Do mateřské školy nastoupilo v září 8 dětí a v lednu
přibydou ještě dvě. Školka je tak naplněná do své maximální kapacity. Zpočátku se nástup těch nejmladších neobešel bez slziček, ale nyní už si děti zvykly a slzy už tečou
jen občas. V MŠ stále působí Bc. Jana Laubrová a Bc. Jaroslava Pinkerová.
O letošních prázdninách se uskutečnila dlouho plánovaná výměna plynových kotlů a s tím spojená oprava spalinových cest. Celkový náklad činil 175 505,- Kč. Dále pak
proběhla údržba a oprava výmaleb vnitřních prostor školy
a školky.
Máme radost, že nás letos nesvazují žádná nařízení a
omezení. Užíváme si školní i mimoškolní akce. Žáci 3. – 5.
ročníku začali jezdit na plavání. Už mají za sebou polovinu
z deseti lekcí, dělají velké pokroky, jsou šikovní a stateční.
Žáci 1. – 4. ročníku v září navštívili školu v Měčíně, vyzkoušeli si práci v nové multimediální učebně a pracovali

v keramické dílně. V říjnu jsme si do školy pozvali mobilní planetárium. Z programu jsme byli všichni velmi nadšení. Pro děti MŠ a mladší žáky ZŠ byl pořad místy náročnější na pochopení, ale všichni byli pozorní a dozvěděli se
mnoho zajímavých informací. Všechny ročníky se zúčastnily projektového dne nazvaného Místo, kde žiji. Žáci pracovali ve věkově smíšených skupinách. Učili se vzájemné
komunikaci a aktivní spolupráci. Snažili se obhajovat vlastní názor, hodnotit svou práci a konstruktivně hodnotit práci druhých. Projekt byl zaměřen na krásná místa v okolí,
přírodní zajímavosti i výsledky lidské činnosti. Děti z mateřské školy byly v divadle v Klatovech. V říjnu byla v mateřské škole byla uspořádaná tradiční výstava skřítků Podzimníčků.
Do konce kalendářního roku máme v plánu navštívit další divadelní představení, pojedeme do KD Družba na anglicko – českou pohádku, do školy za námi přijede pan
Libor Marek s přednáškou Magičtí Lucemburkové. Domluvené je i autorské čtení s paní spisovatelkou Petrou Braunovou.
V letošním roce jsme byli opět osloveni, abychom s naším malým sborem vystoupili na vánočním koncertě, který
se uskuteční v pátek 9. 12. 2022 v kostele v Předslavi. Pozvání jsme rádi přijali a srdečně zveme širokou veřejnost,
aby si s námi přišla zazpívat.
Všem dětem a žákům, zaměstnancům školy a zákonným
zástupcům přeji, aby se jim letošní školní rok vydařil, aby
byl klidný a pohodový.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Petra Červená
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Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Výtečné zahájení nového ročníku...
B tým měcholupského oddílu kopané, který v závěru
minulého ročníku fotbalové soutěže postoupil o třídu výš,
a tak v tomto ročníku začal poprvé hrát ve III. okresní skupině, si zatím nevede vůbec špatně. Po zhruba polovině utkání podzimního kola je v průběžné tabulce zatím na pěkném 5. místě, přičemž tým na tom 1. má jen o tři body víc.
Výborně se pak daří měcholupskému Áčku. To hraje
teprve druhým rokem v I.B třídě krajské soutěže a v současné době se tam v průběžné tabulce drží na skvělém 2.
místě se stejným počtem bodů jako vedoucí Dobřany a se
čtyřbodovým náskokem před třetími Horažďovicemi. V rámci pohárové soutěže se utká A tým 17. listopadu na domácím
hřišti ve 14.00 s TJ Baníkem Stříbro, hrajícím jinak krajský
přebor, tedy o dvě třídy vyšší soutěž.
Do konce ročníku je ale ještě poměrně dlouhá doba, a
nám nezbývá, než popřát oběma týmům hodně sil i trochu
toho příslovečného štěstí, aby se jim tak jako dosud dařilo i
nadále a v závěru se pak radovaly ze zaslouženého úspěchu.
Do uzávěrky tohoto čísla A tým prozatím odehrál 9 zápasů a výsledky jeho jednotlivých utkání byly následující:

1. kolo Pačejov – Měcholupy; hráno v sobotu 20.8.; výsledek 1 : 5 (0:4); branky: 30. Bálek Dušan, 32. Kaas Václav, 42. Jandečka Tomáš, 46. Veselka Karel, 55. Valečka
Jan – 65. Kubáň Milan; rozhodčí: Hošek Jaroslav; ŽK:
2:4; diváků: 80.
2. kolo Měcholupy – Klatovy B; hráno v sobotu 27.8.;
výsledek 8 : 0 (3:0); branky: 18., 31., 69. a 74. Jandečka
Tomáš, 33. Kaas Václav, 65. Novotný Ondřej, 83. Duchek
Jan, 90. Kadlec Jan; rozhodčí: Paur Roman; ŽK: 0:1; diváků: 70.
3. kolo Blovice – Měcholupy; hráno v sobotu 3.9.; výsledek 2 : 2 (0:0); branky: 69. Blaha Jan, 90. Rous Jan –
65. a 71. Bálek Dušan; rozhodčí: Cimický Filip; ŽK: 3:4;
diváků: 90.
4. kolo Strážov – Měcholupy; hráno v neděli 11.9.; výsledek 2 : 2 (1:1); branky: 42. Mayer Bronislav, 87. Denk
Milan – 7. Uruba Ondřej (vl.), 55. Jandečka Tomáš; rozhodčí: Bureš Jiří; ŽK: 0:2; diváků: 120.
5. kolo Měcholupy – Chotěšov; hráno v sobotu 17.9.; výsledek 4 : 0 (3:0); branky: 6. Čížek Václav, 24. Milička

Petr (vl.), 10. Bálek Dušan, 66. Novotný Ondřej; rozhodčí:
Přibyl Zdeněk; ŽK: 1:1; diváků: 33.
6. kolo Hrádek – Měcholupy; hráno v neděli 25.9.; výsledek 1 : 3 (0:1); branky: 58. Linhart Tomáš – 7. a 62. Bálek
Dušan, 67. Kaas Václav; rozhodčí: Paur Roman; ŽK: 3:1;
diváků: 150.
7. kolo Měcholupy – Štěnovice; hráno v sobotu 1.10.; výsledek 3 : 0 (1:0); branky: 29. (PK) Duchek Jan, 86. Bálek
Dušan, 90. Hybšman Zdeněk; rozhodčí: Jakš Jan; ŽK: 1:0;
diváků: 30.
8. kolo Losiná – Měcholupy; hráno v sobotu 8.10.; výsledek 1 : 3 (1:1); branky: 5. Tic Ondřej – 30. a 67. Jandečka Tomáš, 48. Bečka Stanislav; rozhodčí: Ruda Daniel;
ŽK: 4:1; diváků: 107.
9. kolo Měcholupy – Svéradice; hráno v sobotu 15.10.; výsledek 3 : 3 (1:1); branky: 15. Bečka Stanislav, 84. Bálek
Dušan, 90. Kovařík Karel – 41. a 90. Mičkal Petr, 69.
Hnojský Lukáš; rozhodčí: Kraus Jan; ŽK: 5:4; ČK: 1:1
(90. Kaas Václav – 73. Brůha Václav); diváků: 70.
Stav výsledkové tabulky je po 9. kole následující:
Rk. Tým
1. Dobřany
2. Měcholupy
3. Horažďovice
4. Chotěšov
5. Hrádek
6. Blovice
7. Chanovice
8. Klatovy "B"
9. Svéradice
10. Strážov
11. Losiná
12. Bolešiny
13. Pačejov
14. Štěnovice

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V3
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1

R1
0
3
2
1
3
3
2
1
3
2
2
2
1
0

P0
2
0
2
3
2
2
3
4
3
4
4
5
7
8

Skóre Body
32: 8 21
33:10 21
24:17 17
24:19 16
24:14 15
27:18 15
18:20 14
30:28 13
21:32 12
17:20 11
16:27
8
9:18
6
12:32
4
11:35
3

Zbývající zápasy podzimního kola se odehrají v termínech:
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Chanovice – Měcholupy
Měcholupy – Dobřany
Bolešiny – Měcholupy
Měcholupy – Horažďovice

neděle 23.10.2022 – 15:30
sobota 29.10.2022 – 14:30
sobota 05.11.2022 – 10:15
sobota 12.11.2022 – 14:00

Historie
Víte, co bejvávalo na Šumavě?
Šumavská rodačka Lucie Oudová se po úspěšném vydání první knihy „Dary Pošumaví“ (2020) rozhodla sepsat
další regionální publikaci. Ta je na rozdíl od první knihy,
která je věnovaná rodinám s dětmi, v určitých pasážích zaměřená na těžší život na Šumavě. V knize totiž kromě humorných příběhů najdete i tragické osudy zdejších lidí.
Pojďme si tedy nyní tuto knižní novinku z našeho regionu, kterou autorka sestavila z příběhů vypovídajících o
reálném životě lidí na území západní a centrální části Šumavy, představit několika ukázkami.
Šumava i Pošumaví, toť hory a kopce, kterým se musel
život podřídit. Toto prostředí formovalo způsob obživy i
mezilidské vztahy. Prostý šumavský lid byl odedávna zvyk-

lý na těžkou práci a nelehké osudy. Silná vůle a odvaha
jim pomáhala přežít každodenní divočinu nástrah a pastí.
Právě drsné podmínky a boj o přežití byly v mnohých případech příčinou sporů mezi lidmi. Rvačky, násilí, loupeže
či znásilnění, to všechno vedlo k tomu, že občas docházelo
ke smutným a v konečném důsledku i k tragickým událostem. Kriminální činy plnily šumavská periodika. Jména a
příjmení pachatelů trestných činů byla většinou z důvodu
společenského pranýřování zveřejňována. Mezi nejčastější
příčiny sporů patřil především alkohol, peníze, majetek nebo žárlivost. Pojďme se nyní podívat, jaké smutné události
pamatuje Pošumaví.
Ukázka z knihy Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
(Kapitola „Očitá svědectví“)
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Útěk
Stalo se to jednou v neděli na druhou chvalšovickou
pouť, myslím, že to bylo ve dvaačtyřicátém roce. Pan farář
byl zrovna u nás na obědě. Mně bylo deset let. Šla jsem od
oběda ven a na zápraží byl nějaký cizí muž a ptal se mě,
jestli by mohl dostat kousek chleba. Vrátila jsem se tedy
zpátky do kuchyně a říkala jsem tatínkovi: „Tatínku, je
tady nějakej žebrák a chtěl by chleba.“ Tatínek tedy vstal
od stolu a šel se podívat ven. Slyšeli jsme až do kuchyně,
jak s údivem povídá: „Jardo, jsi to ty?“ Žebrákovi se rázem
rozzářily smutné oči. Tatínek v něm okamžitě poznal svého starého známého. Jarda držel v ruce polorozpadlé boty
s dřevěnou podrážkou. Jeho nohy byly plné modřin a boláků, otevřené do živého masa. Byl unavený, hladový a zesláblý.
Vyprávěl tatínkovi, že byl totálně nasazený v Norimberku. Když spojenci začali město bombardovat, rozhodl se
utéct. K cestě za svobodou mu pomohl kanál, byla to pro
něho jediná bezpečná úniková trasa. Tou se dostal z města
pryč. Domů na rodnou Šumavu už zbývalo bezmála 250
km. Vidina domova, rodiny a přátel ho hnala pořád vpřed.
Cestou plnou deště, nerovného terénu, strachu z prozrazení, na nohou, které ho sotva nesly. Přesto však pořád trpělivě šel, a to až do samotných Chvalšovic.
Maminka s tatínkem dali Jardovi najíst, převázali mu
nohy a dali suché oblečení. Tatínek ho pak v podvečer odvezl bryčkou domů, k jeho rodině.

la otevřená rakev. Jarda u ní stál a děkoval mému tatínkovi
za vše, co pro něho udělal.
Marie Trojanová, Zámyšl
Ukázka z knihy Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
(Kapitola „Kronika dní“)
Smutný konec rodinného štěstí
Jevištěm tragického konce rodinného štěstí stala se ve
čtvrtek dne 8. t.m. obec Křižovice u Plánice. Po deset let
žili tu pospolu v dobrých poměrech a štěstí rodinném manželé B. J. a M. J., snažíce se svým 4 dítkám pro budoucnost zachovati nějaký ten groš. A dařilo se jim to dobře.
Mladá, tehda 17letá žena vpravila se brzy v povinnosti manželky a matky a přičiňovala se všemožně muži svému v pracech hospodářských vypomáhati, čímž docíleno, že nemusili živobytí své v nedostatku protloukat, ale že vedle
malého hospodářství zachovali si asi 2500 zl na hotovosti.
To byl pěkný základ k lepší budoucnosti dítek. Než netěšili
se z něj dlouho. Rodinné toto desítiletí štěstí v poslední době bylo podkopáno. B. J. stižen byv jakousi nezhojitelnou
chorobou, počal v poslední době na svoji ženu žárliti a to
v takové míře, že jal se jí vyčítati nevěru a udržování milostných poměrů s jinými muži. Žárlivost jeho vedla jej
k stálému vědomí, že manželka přeje si jeho brzkou smrt,
aby co nejdříve znovu mohla se vdát a to dohnalo jej k děsnému činu, zmařiti její i svůj život. Čin svůj vykonal dne
8. t.m. odpoledne, kdy ve stavení nalézali se pouze 4letý
jeho synáček a asi 6letá dceruška. Vkročiv do světnice,
omráčil ji nejprve kamenem, načež podřezal ji tupým kuchyňským nožem krk a to tak, že hlava s trupem spojena
byla takřka jedinou žilkou. Sám pak oběsil se na hřebu ve
chlévě, kdež nalezen sběhnuvšími se lidmi, jímž hrozná
vražda M. J. dala příčinu k pátrání po pachateli. Jak z četných ran na mrtvole M. J. a z velikých tratolišť krve po
celé světnici, na podlaze i stěnách zřejmo, bránila se M. J.
násilné smrti ze všech sil a snažila se voláním o pomoc neb
útěkem zachránit, což nasvědčují krvavé stopy několikerého pokusu otevříti okno a dvéře. – Nůž, jímž B. J. ženu
svoji ze světa sprovodil, nalezen byl u oběšeného v botě. –
B. J. byl stár 34 let a jeho žena 27. Zanechávají po sobě 4
dítky, z nichž nejstarší je asi 9leté.
Šumavan 10. května 1902, ročník XXXV, číslo 19

Ilustrace – Veronika Víchová
Do konce války se tatínkův starý známý skrýval na Šumavě u svých přátel a příbuzných. Neustále měnil svoji
pozici, aby ho gestapo nenašlo. Měl obrovské štěstí, vždy
se mu podařilo včas utéct a zachránit si tak holý život.
Jarda mého tatínka přežil. Pamatuji se, že když měl tatínek pohřeb, tak Jarda přišel k nám domů. Ve světnici by-

Byť byl život v Pošumaví těžký, přinášel i světlé okamžiky. Leopold M. Zeithamer ve svém díle „Šumava, kraj a
lid“ (1902) uvádí, že horalé šumavští byli bodří, zamlklí,
ale přitom velmi upřímní a poctiví lidé. Pobožní, velmi
soucitní a vždy ochotní ku pomoci. Ačkoliv to byl lid
chudý, byl pracovitý do úmoru, spokojil se se skromným
výdělkem a štítil se žebroty. Drsní a samorostlí jako je
obklopující příroda, toť byli praví „Zálesáci“, silní stálým
bojem s nepříznivými živly. Sice málo vzdělaní, zato však
poctiví, věrní a s mále se spokojující. Proto bývali veselé
mysli, která v nich často překypovala. Právě tyto vlastnosti
umožňovali Šumavákům prožít i tak těžký život s humorem. Byl to jediný způsob, jak se vyrovnat se svým údělem.
Život Šumaváků nepsal jen smutné příběhy, občas
bývalo i hodně veselo, o čemž se můžete přesvědčit z následujících řádků.
Ukázka z knihy Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
(Kapitola „Kronika dní“)
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nečně se z toho stal i mrož a krokodil. Jak „PilsnerReform“
sděluje, rozšířila se zpráva ta i po Plzni, a sice v určitějších
formách. Utekl prý v Přešticích ze zvěřince krokodil, tak
zvaný alligátor, rovnou cestou do Úhlavy. V Plzni způsobila pověst ta dosti velký poplach, plovárna osaměla a málo
kdo si troufal hroznému „alligátoru“ na truc se koupati.
Netřeba ovšem dokládati, že na celé pověsti není slůvka
pravdy, a pověst povstala bezpochyby tím, že považováno
to za dobrý prostředek odstrašiti děti od koupání.
Šumavan 26. června 1875, ročník VIII, číslo 26
Z trhu
Včera ráno nedohodla se jakás kupovačka mléka s prodavačkou tohoto; hádala se s ní o malou míru, konečně pak
skončila domluvu svou tím, že kupované již mléko na
mlékařku vlila, načež pak na útěk se dala; mlékařka za ní
a hnedle jí dohonila, když pak obě náležitě se porvaly,
dělala pak jedna druhé policajta, vedouc jí na policejní
úřad.
Šumavan 26. června 1875, ročník VIII, číslo 26
Naše životy jsou o rovnováze. Někdy je smutno, jindy
zas veselo. A tak to na tom světě prostě chodí! Poslouchejme vyprávění starých lidí, mají nám co říct. Zajímejme se
o dobové prameny, jsou dědictvím našich předků. Nesmíme zapomínat!

Ilustrace – Veronika Víchová
Krokodil
Po delší čas rozšiřovala se po Klatovech hrůzná pověst,
která čím dále tím větších nabývala rozměrů, až i do okolních obcí se dostala, že totiž v Úhlavě, a sice v Beňovech
provozuje své rejdy „něco“, o čemž nikdo nemohl určitě
zprávy podati. Toto „něco“ byl brzy sumec, brzy vydra, ko-

Kultura
Informace kulturní komise
V pátek 9. září 2022 jsme se opět sešli v měcholupské
kapli. Podařilo se nám zorganizovat s přispěním p. Haškovce nádherný koncert vážné hudby. Vystoupili nám již
známí umělci, pánové: Vladimír Roubal – varhany, Jan
Verner – trubka a Pavel Verner – violoncello. V jímavé
náladě nastupujícího večera a působivé atmosféře kaple

Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“ vyšla na konci ledna 2022, během pár dní však došlo
k jejímu vyprodání. Proto byl na začátku léta zrealizován
její dotisk. Zájemci mohou tuto publikaci zakoupit v knihkupectví v Klatovech a v Horažďovicích za 279 Kč. Dále
je možné ji poptávat i na Roubence Zámyšl – ubytování
na Šumavě, kde je zároveň možné po domluvě (e-mail:
lu.oudova@seznam.cz) žádat i věnování nebo podpis autorky.
Lucie Oudová – autorka
jsme si užívali nádhernou hudbu. Početní návštěvníci
koncertu ocenili hudebníky dlouhým potleskem a všichni
věříme, že tato jejich návštěva nebyla u nás poslední.
Již nyní zveme příznivce do kaple na adventní koncert,
který proběhne v neděli 11. 12. 2022 od 15.00 hodin.
Přeji Vám všem klidný podzim prožitý ve zdraví a pohodě.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
V letošním roce se po dvouletém období plném omezení opět naplno rozběhly i tradiční hasičské soutěže. O konání té
okrskové v Měcholupech jste se mohli dočíst už v minulém čísle zpravodaje a nyní Vám přinášíme také informace z konání
soutěží na okresní úrovni. Nejprve tedy 4. června proběhla v Rabí vyřazovací soutěž žen, které se z naší obce zúčastnilo
družstvo hasiček z Předslavi. Ty poměřily své síly se třinácti dalšími tými II. věkové kategorie, obsadily zde 3. místo a
postoupili tak do okresního kola. Vyřazovací soutěž mužů se konala 18. června a pro hasební obvody VII. a VIII., kam
spadá i náš okrsek, probíhala jako již tradičně v Mochtíně. Za náš okrsek se tam utkalo družstvo z Předslavi a i jemu se
podařilo postoupit do okresního kola. To se pak jak pro soutěžící muže i ženy konalo 25. června v Bystřici nad Úhlavou a
muži v něm sice obsadili 17. místo, ale družstvo předslavských žen zde ve své věkové kategorii bylo ze všech sedmi týmů
nejlepší a po zásluze tak vyhrálo.
13. srpna se v Makově, po dvouleté COVIDové přestávce, opět uskutečnil tentokrát již 8. ročník Makovské traktoriády,
ve které mezi sebou soupeřilo na dvě desítky závodníků v pěti samostatných kategoriích. Za příhodného počasí tak početní
návštěvníci mohli shlédnout jak divácky přitažlivé klání, tak i vystavenou zemědělskou techniku, kterou zde prezentoval
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jeden ze sponzorů této akce. Ten se pak postaral rovněž i o rozptýlení těch nejmenších návštěvníků akce, vybavením dětského zábavního koutku.
Společenské akce se konaly také v Třebíšově. 13. srpna tam proběhlo svěcení nově osazeného křížku, který se nachází
vedle zvonice u bývalé budovy obecního úřadu. Toto svěcení vykonal plánický farář Pavel Vrbenský a zúčastnilo se ho 45
lidí. Po té následovala schůze spolku ,,Přátelé Třebíšova“ a na ní navazující pouťová zábava. 8. října se pak na tamní návsi
uskutečnila akce ,,Vošouchy z každé chalupy“. Zúčastnění si pochutnávali na bramborácích v klasickém provedení, ale i na
těch s různými ingrediencemi např. houbami, zelím, tvarůžky, uzeným, se škvarky a podobně. Na konec nechyběla ani sladká tečka. Všichni si pochvalovali výtečnou chuť předváděných produktů i výbornou atmosféru akce.

Pozvánky:

SDH Předslav
zve rodiče s dětmi na tradiční

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
který se uskuteční ve čtvrtek 27. října 2022
a bude opět zakončen ohňostrojem.
Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice v Předslavi.

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela
sv. Jakuba Většího v Předslavi, kde bude
v neděli, 30. října 2022 od 15.00 hod.
sloužena

Dušičková mše svatá
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Obec Před slav
Vás srdečně zve 9. 12. 2022 v 18.00
do kostela sv. Jakuba Většího
v Předslavi, kde se uskuteční

XIII. Adventní koncert
zazpívají žáci ZŠ a MŠ Předslav
za doprovodu žáků ZUŠ J.Kličky Klatovy
součástí této akci bude i rozsvícení vánočního stromku

Kulturní komise obce Předslav
zve všechny zájemce na

VÁNOČNÍ KONCERT
do měcholupské kaple sv.Apoleny,
kde se svým hudebním programem
vystoupí skupina

MUSICA IMPERFECTA
koncert se uskuteční v neděli
11. 12. 2022 od 15.00 hodin
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