Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 37.

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

roč. 2016

Vážení spoluobčané,
přestože ranní mrazíky ještě zlobí, již vítáme jaro a Vy se můžete začíst do stránek dalšího čísla našeho zpravodaje. V prvních
měsících roku proběhly schůze všech spolků činných na území obce a s potěšením musím konstatovat, že všechny plánují zajímavé
akce a činnosti. Na většinu z nich najdete pozvánky v našich zpravodajích.
Jako každý rok byla provedena inventarizace majetku obce, odečty vodoměrů a v návaznosti na to výměny vadných vodoměrů a
dalších součástí vodovodní sítě. Ve škole se uskutečnil zápis do prvního ročníku, s radostí musím konstatovat, že do první třídy nastoupí pět nových školáčků.
Z důvodu vzniku nové svozové firmy nakládající s odpadem v regionu proběhlo několik jednání a po zvážení všech nabídek se
Zastupitelstvo obce rozhodlo vstoupit do firmy Pošumavská odpadová, s.r.o. podrobnosti naleznete ve zpravodaji. Také informace o
chystané akci „Kompostér zdarma do každého domu“ včetně anketního lístku najdete v tomto čísle.
Ve spolupráci s SDH Makov se podařilo nově vybílit výčep v hostinci a instalovat ústřední topení na sále. Obecní budova v Měcholupech dostává novou střechu a pro vrt v Petrovičkách se dokončuje první stupeň projektové dokumentace.
Pro připravovanou akci „Ukliďme Česko“ bych chtěl požádat všechny občany, aby nám pomohli udělat naše okolí krásnější. Uklidíme odpadky poházené v našem okolí, pytle a jednorázové rukavice budou k dispozici na místech konání akce. Všechny informace
budou vyvěšeny a vyhlášeny.
Závěrem mi dovolte, abych popřál s nadcházejícím jarem všem občanům radost z nejhezčího období roku a hlavně zdraví.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
8. zasedání ZO Předslav konané dne 25.2.2016 v Předslavi:
Usnesení:
č. 118 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 7. zasedání ZO Předslav.
č. 119 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace k 31.12.2015.
č. 120 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2016 při skladbě
ceny vodného: náklady + 5 Kč odvod do FRVK + 15% DPH takto: vodovod Předslav – Měcholupy 17,25 Kč/m3 včetně
DPH; vodovod Makov – Petrovičky 17,25 Kč/m3 včetně DPH.
č. 121 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního tanečního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu 2016 p. Romanu Raišlovi, Janovice nad Úhlavou 276. Maximální počet akcí 7. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 122 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků parc. č. 566/1 v k.ú. Předslav (cca 838 m²) v majetku paní Miloslavy Fořtové, Předslav 115 za parc. č. 227/9 v k.ú. Předslav (773 m²) v majetku Obce Předslav.
č. 123 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků parc. č. 118/1, 98/3 v k.ú. Němčice u Klatov (cca 1 800 m²) v majetku pana
Václava Běšťáka, Němčice 51 za parc. č. 340/1, 340/5, 340/4 v k.ú. Němčice u Klatov (cca 1 800 m²) v majetku Obce Předslav. V rámci KPÚ Němčice je možné přečíslování pozemků.
č. 124 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemků st. par. č. 77/1 (19 m²) a par.č. 288/1 (56 m²) v k.ú. Měcholupy u Předslavi
paní Jaroslavě Fišerové, Měcholupy 55 za cenu 40 Kč/m². Obec Předslav bude mít ve smlouvě zapsáno bezúplatné věcné
břemeno na právo vstupu, jízdy a opravy kanalizačního řadu na tyto pozemky.
č. 125 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej pozemků st. par. č. 83/1 (20 m²) a par.č. 288/2 (54 m²) v k.ú. Měcholupy u Předslavi
paní Ing. Daniele Mašátové, Měcholupy 19 za cenu 40 Kč/m². Obec Předslav bude mít ve smlouvě zapsáno bezúplatné věcné
břemeno na právo vstupu, jízdy a opravy kanalizačního řadu na tyto pozemky .
č. 126 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) prodat část parc. č. 604/1 v k.ú. Třebíšov (cca 440 m²) zaplocená část paní Martině Novákové, Petákova 980/9, Plzeň – Jižní Předměstí a panu Pavlu Karabovi, Suvorovova 595, Klatovy IV za cenu 40 Kč/m² + ná klady spojené s prodejem. b) neprodat část parc. č. 604/1 v k.ú. Třebíšov (cca 528 m²) nezaplocená část paní Martině Novákové, Petákova 980/9, Plzeň – Jižní Předměstí a panu Pavlu Karabovi, Suvorovova 595, Klatovy IV .
č. 127 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr pronajmout část parc. č. 604/1 v k.ú. Třebíšov (cca 528 m²) nezaplocená část.
č. 128 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směny parc. č. 219/3 v k.ú. Makov u Předslavi o výměře 427 m² v majetku Obce Předslav za parc. č. 151/15 v k.ú. Měcholupy u Předslavi o výměře 1 102 m² v majetku společnosti RENTAL DEALING, IČ:
25209248.
č. 129 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 30/8 o výměře 200 m², parc. č. 31/6 o výměře 303 m²
oba v k.ú. Měcholupy u Předslavi z majetku Obce Předslav do majetku Plzeňkého kraje. b) Bezúplatný převod části pozemku
parc. č. 396/1 v k.ú. Měcholupy u Předslavi z majetku Plzeňského kraje do majetku Obce Předslav. Jedná se o část uvedeného
pozemku pod vybudovaným chodníkem v obci Měcholupy. Přesná výměra bude určena podle vyhotoveného geometrického
zaměření. c) Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 778/1 v k.ú. Předslav pod komunikací III. tř. č. 11762 z majetku Obce
Předslav do majetku Plzeňského kraje (od obchodu na špic). Přesná výměra bude určena podle vyhotoveného geometrického
zaměření. d) Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 779/5 v k.ú. Předslav pod komunikací III. tř. č. 11763 z majetku Obce
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Předslav do majetku Plzeňského kraje (křižovatka u Krátkých + propustek). Přesná výměra bude určena podle vyhotoveného
geometrického zaměření. e) Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 794/2 v k.ú. Předslav pod komunikací III. tř. č. 11763
z majetku Obce Předslav do majetku Plzeňského kraje (křižovatka u Šimků + směr dolů). Přesná výměra bude určena podle
vyhotoveného geometrického zaměření. f) Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 794/1 v k.ú. Předslav z majetku Plzeňského kraje do majetku Obce Předslav. Jedná se o část uvedeného pozemku pod chodníky v obci Předslav při komunikaci III.
tř. č. 11763. Přesná výměra bude určena podle vyhotoveného geometrického zaměření.
č. 130 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích společenskou smlouvu společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ: 04510984, rozhodlo o účasti obce
Předslav v této společnosti a pověřilo starostu obce podpisem společenské smlouvy. b) podle ustanovení § 84 písm. e) zákona
o obcích o peněžitém vkladu obce Předslav do společnosti ve výši 30 Kč/počet obyvatel, který bude realizován navýšením
základního kapitálu. A d e l e g u j e podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích pana Bc. Miloslava Kreuzera, nar.
17.2.1969, bytem Předslav 29, 33901 Klatovy jako zástupce obce Předslav na všech valných hromadách společnosti Pošu mavská odpadová, s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období.
č. 131 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o zajištění sběru odpadů ve Sběrném dvoře v Klatovech
s Městem Klatov, IČ: 00255661.
č. 132 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k provedení průzkumu zájmu o kompostéry pro občany v obci a jednáním s firmou JRK BioWaste Management s.r.o. o poskytnutí a administraci dotace na domácí kompostéry.
č. 133 – ZO projednalo a s c h v a l u j e v rámci synergie veřejných prostředků spoluúčast k dotačnímu programu 133510 MŠMT
Státní podpora sportu pro rok 2016 na akci Rekonstrukce části střechy Sokolovny v Předslavi v minimální výši 1/3 minimálních nákladů. Prostředky budou poskytnuty na základě žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Předslav formou účelové dotace.
č. 134 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy s firmou TENDRA spol. s.r.o. na administraci dotace z programu Technika pro integrovaný záchranný systém na dopravní vozidlo pro JSDH Předslav.
č. 135 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření Veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 63 zákona 128/2000 Sb., o
obcích, s Městem Klatovy, IČ: 00255661, na vykonávání působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace podle zákona 13/1997 Sb.
č. 136 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 2/2016.

Informace obecního úřadu
Úklid obce a svoz nebezpečného odpadu
Obec Předslav se už podrudé zapojuje do největší úklidové akce v České republice, která v letošním roce proběhne díky spolupráci
s Českým svazem ochránců přírody pod novým názvem, a sice: Ukliďme svět, ukliďme Česko! V obvodu naší obce se tato akce bude
konat v termínu od pátku 15. do neděle 17. dubna. Úklid se pak uskuteční ve všech vesnicích obce, kontejnery budou přistaveny
v Měcholupech u obecní budovy a v Němčicích na drahách. Na obecním úřadě budou k dispozici igelitové pytle na sběr odpadků.
V rámci akce bude odtěžena černá skládka v Předslavi za husárnou a vyklizena obecní budova v Měcholupech. Všechny podrobné
informace budou včas vyvěšeny a vyhlášeny obecním rozhlasem.
V sobotu 30. dubna se pak v obvodu naší obce uskuteční tradiční sběr nebezpečných odpadů. Vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. se dostaví na jednotlivá sběrná místa dle následujícího harmonogramu: 9:00 – 9:25 Předslav u školy; 9:30 – 9:55
Předslav u hasičské zbrojnice; 10:00 – 10:25 Měcholupy u OÚ; 10:30 – 10:55 Makov; 11:00 – 11:25 Petrovičky; 11:30 – 11:55
Třebíšov; 12:00 – 12:25 Němčice. Přijímány budou: léky všeho druhu včetně mastí a roztoků; zbytky starých barev a obaly od nich;
Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky; Všechny druhy baterií (včetně náplní); upotřebené motorové oleje (v uzavřených
nádobách); lednice. Tato služba je pro občany zdarma. Neodkládejte odpad na stanovištích, ale vyčkejte na příjezd sběrných vozů.

Nakládání s odpady
Dne 26. 10. 2015 vznikla zápisem do obchodního rejstříku Pošumavská odpadová, s.r.o. Jejími zakladateli jsou města Klatovy a
Sušice a byla založena za účelem poskytování veřejných služeb v oblasti odvozu odpadů a nakládání s odpady, a to zejména svým
společníkům – obcím, městům a městysům. Soukromá osoba nemůže být podle společenské smlouvy členem této společnosti.
V úterý 16.2.2016 zastupitelstvo města Klatovy a ve středu 17.2.2016 zastupitelstvo města Sušice na svém jednání schválilo
přistoupení 20 obcí z regionu do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. Jedná se o obec Bezděkov, obec Bolešiny, obec Číhaň, obec
Dlouhá Ves, obec Dolany, obec Hnačov, obec Hrádek u Sušice, obec Chlistov, město Janovice nad Úhlavou, městys Kolinec, obec
Lomec, obec Mezihoří, obec Mokrosuky, obec Ostřetice, město Plánice, obec Poleň, město Rabí, obec Týnec, obec Újezd u Plánice a
obec Žihobce. Tím společnost sdružuje cca 46 700 obyvatel. Zaplacením vstupního poplatku 30,- Kč na trvale žijícího obyvatele obce
bude navýšen základní kapitál společnosti. V souvislosti s novými obchodními podíly se změnil i obsah společenské smlouvy. Své
vklady navyšují i zakládající společníci města Klatovy a Sušice.
Obce, které budou mít zájem přistoupit do společnosti tak mohou učinit do konce roku 2016, kdy proběhne „druhá vlna“. Zastu pitelstvo obce Předslav rozhodlo na 8. zasedání Zastupitelstva obce dne 25.2.2016 usnesením č. 130. vstoupit do firmy Pošumavská
odpadová, s.r.o.
Hlavní výhodou je nabídka komplexní služby v nakládání s odpadem, dnes máme na likvidaci odpadů podepsány čtyři smlouvy se
třemi společnostmi. Dále obec jako společník bude mít přehled o hospodaření společnosti, která byla založena za účelem provádění
služeb, ne za účelem tvorby zisku pro majitele, takže by měla vzniknout úspora finančních prostředků. Konečně, členstvím ve společ nosti řešíme nakládání s odpady v dlouhodobém měřítku, možností třídění odpadu na sběrných místech a ve Sběrném dvoře v Klatovech, ukládat odpad na skládku ve Štěpánovicích. Po spuštění spalovny v Chotíkově se bude vytříděný odpad spalovat.
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O podepsání smlouvy s provozovatelem Sběrného dvora v Klatovech Vás budeme informovat o systému, možnostech odvozu a
třídění odpadu.
K likvidaci biologických odpadů obec zvažuje možnost v rámci dotace z EU zakoupit zahradní kompostéry. Ve Zpravodaji naleznete anketu, kterou se pokoušíme zjistit zájem o kompostér mezi našimi občany. Vyplněné anketní lístky odevzdejte co nejdříve na
Obecní úřad, popřípadě některému ze zastupitelů obce.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Čas rychle plyne a již teď, ve třetím
čtvrtletí školního roku 2015/2016, se zabýváme přípravami na nový školní rok.
Zároveň se snažíme našim žákům zpříjemnit poslední čtvrtletí různými činnostmi a
netradičními aktivitami.
Proběhly zápisy do mateřské i do základní školy. V přijímacím řízení byly do
MŠ přijaty čtyři děti, v ZŠ bude od září
pět nových prvňáčků. V souladu s novelou
Školského zákona č.561/2004 Sb. a úpravou Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání připravují pedagogové nový Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání.
Od začátku školního roku se škola zapojila do pěti různých elektronických zjišťování nahrazujících inspekční činnost.
Zjišťování se týkala občanského vzdělávání, výchovy demokratického občana a
rozvoje občanských kompetencí nebo například oblasti bezpečnosti, nebo oblasti
sociálně právní ochrany dětí.

Zapojili jsme se do projektu na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí. Od společnosti SCIO škola
zakoupila on line testování „Nový Čtenář“
pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci si mohli
vyzkoušet aktivitu zcela odlišnou od běžné vyučovací hodiny. Podle individuálních schopností žáka se postupně generovaly testové otázky různé náročnosti.
Žáci tak četli složité texty, vyhledávali
v nich informace, odhadovali vývoj děje,
třídili hlavní a vedlejší myšlenky, posuzovali vztahy mezi postavami a dávali věci
do souvislostí. Poznávali žánry. Podle
schopností byli žáci rozděleni do šesti kategorií od „nečtenáře“ přes „začátečníka“,
„průzkumníka“, „objevitele“ až po „profíka“, případně „specialistu“. V kolektivu
našich žáků máme dokonce dva „profíky“.
V únoru jsme byli v divadle. Shlédli
jsme pohádku O Červené Karkulce. Pro
žáky to byla zcela nová zkušenost, protože část pohádky byla odehrána v anglickém jazyce. Líbily se jim především písničky, které pohádku doprovázely. Žáci
byli nadšeni.

Každoročně v březnu se účastníme mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Naši žáci se účastní kategorií Cvrček (2. a 3. ročník) a Klokánek
(4. a 5. ročník). V únoru a březnu jsme
také odeslali obrázky do soutěží s názvy
„Karel IV. očima dětí“ a „Water and
Jobs“ („Voda jako povolání“).
V květnu nás čeká Kino Šumava a
ekologický program Planeta Země 3000 a
žáky 4. a 5. ročníku výukový program
v klatovském muzeu Karel IV. V květnu
navštívíme Prahu v rámci školního výletu,
kde navštívíme Pražský hrad, Zlatou uličku a mnoho dalších známých památek.
Kromě toho nás čeká ještě výlet do Dragounských kasáren v Klatovech na Den
s IZS.
Do konce tohoto školního roku se děti
z mateřské školy chystají na tři výlety,
první bude v dubnu do multifunkční herny
Tyjátr, v květnu opět do Plzně do ZOO a
v červnu oslaví výletem do Mlázov Den
dětí. Dne 16. dubna děti vystoupí na Vítání občánků v Makově.
Mgr. Alena Kroupová - ředitelka

Spolky
Výsledková tabulka po 15. kole soutěže vypadá následovně:

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Zimní pauza skončila, fotbalová hřiště ožívají !
V minulém čísle zpravodaje jsme Vám zde uvedli rozpis jednotlivých utkání jarní části soutěže tak, jak byl uveřejněn ještě na
začátku celé soutěže. Došlo v něm ale ke změnám a tak v tomto
čísle uvádíme jeho aktualizovanou verzi. Oproti původnímu rozpisu se nám krom některých termínových změn posouvají všechny zápasy o jeden týden, a tak první letošní utkání proběhlo
teprve o předminulém víkendu. Měcholupské áčko v něm přivítalo soupeře z Běšin na domácí půdě. Po prvním poločase bez
branek se však hostům ve druhé půli podařilo ujmout vedení,
které necelých 10 minut před koncem utkání ještě potvrdili druhou brankou. Našemu celku se pak dvě minuty na to podařilo už
jenom snížit na konečných 1:2. A nevydařil se ani zatím poslední
zápas odehraný tuto neděli v Klatovech. Domácí tým proměnil
v prvních deseti minutách zápasu hned dvě branky a na stavu 2:0
se pak už do konce zápasu bohužel nic nezměnilo.
Doufejme, že tyto dvě úvodní prohry mužstvo nezlomí a že se
v nastalé jarní části soutěže opět zablýskne na lepší časy.
14. kolo Měcholupy – Běšiny; hráno v sobotu 26.03.; výsledek
1 : 2 (0:0); branky: 88. Kovařík Vlastimil – 64. Milfort David,
86. Vališ Miroslav; rozhodčí: Abraham Josef; ŽK: 1:1; diváků:
50.
15. kolo Klatovy "B" – Měcholupy; hráno v neděli 03.04.; výsledek 2 : 0 (2:0); branky: 3. Bilíček Štěpán, 8. Sojka Jindřich;
rozhodčí: Rubáš Jakub; ŽK: 1:3; diváků: 70.

Rk.

Tým

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

Klatovy "B"
Hradešice
Bolešiny
Nezamyslice
Janovice
Vrhaveč
Měcholupy
Sušice "B"
Běšiny
Velký Bor
Luby "B"
Malý Bor
Kašperské Hory
Hartmanice

Záp

V

VP

15 12 0
15 8 2
15 7 3
15 6 3
15 5 3
15 7 1
15 7 0
15 7 0
15 6 0
15 4 3
15 5 2
15 4 1
15 3 2
15 4 0

R

P Skóre

1 2
1 4
2 3
1 5
3 4
0 7
1 7
1 7
3 6
2 6
0 8
3 7
1 9
1 10

59:22
40:16
35:33
24:23
36:27
21:24
35:28
35:35
29:31
23:37
32:35
23:35
23:43
25:51

Body

37
29
29
25
24
23
22
22
21
20
19
17
14
13

Zbývající zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
sobota 09.04. – 10:15
16. kolo Měcholupy – Janovice
sobota 16.04. – 17:00
17. kolo Měcholupy – Hradešice
neděle 24.04. – 16:00
18. kolo Malý Bor – Měcholupy
sobota 30.04. – 10:15
19. kolo Měcholupy – Velký Bor
sobota 07.05. – 17:00
20. kolo Nezamyslice – Měcholupy
sobota 14.05. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Bolešiny
sobota 21.05. – 17:00
22. kolo Luby B – Měcholupy
sobota 28.05. – 10:15
23. kolo Měcholupy – Hartmanice
sobota 04.06. – 17:00
24. kolo Vrhaveč – Měcholupy
neděle 12.06. – 17:00
25. kolo Měcholupy – Sušice B
sobota 18.06. – 17:00
26. kolo K. Hory – Měcholupy
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Historie
MĚCHOLUPY a kultura (2)
Od roku 1918 do 11.11.1932 bylo Zábavním a vzdělávacím spolkem divadelních ochotníků Mládí pro Měcholupy a
okolí sehráno celkem 36 divadelních představení kromě dožínkových, mikulášských,
silvestrovských a jiných zábav a sice do
5.12.1920 to bylo 8 divadelních představení v Měcholupech, do 6.12.1925 15 představení v Petrovičkách a do 11.11.1932
13 představení v Makově. Kromě toho byly hry opakovány v šesti případech v Předslavi, Kroměždicích i v Makově.
Předsedy spolku byli vždy zvoleni členové z Měcholup: Václav Plánička 1x,
Emanuel Plánička 1x, František Hošťálek
1x, Václav Motlík 1x a Jan Pražák 9x.
Místopředsedové: 4x z Měcholup, 3x z Makova, 2x z Petroviček, 1x z Předslavi a 1x
z Újezdce. Režisérů se vystřídalo celkem
7: František Krátký, Václav Plánička, Karel Motlík a Karel Mastný z Měcholup,
Vojtěch Řeřicha a Jan Kněz z Petroviček
a Marie Zýková z Předslavi.
V roce 1930 vznikly Rolnicko hospodářské spolky (RHS) v Makově a Petrovičkách, které se rovněž podílely na divadelní činnosti. RHS v Petrovičkách si
v roce 1931 zapůjčil spolkové jeviště i
maskéra a sehrál ve vlastní režii v hostinci
Josefa Kanty divadelní představení. RHS
v Makově zase úzce spolupracoval se
spolkem Mládí a od r. 1930 se podílel
50% na čistém zisku z pořádaných představení v Makově. Byly to částky 30 až
168 Kč, tedy nic moc a nebylo ani co
závidět.
O divadelnictví v Makově se toho právem napsalo hodně. Ale na to, dá se říci
zásadní, se snad jen pro neznalost jaksi
pozapomnělo. Že kolébkou divadelní činnosti v Makově byl spolek Mládí. Tam začali makovští synkové a slečny přičichávat
k veřejnému vystupování, začali se předvádět před sousedy a známými, představovali pány, sluhy i vandráky, bavili se. Není snadné ani jednoduché začít „na prknech, která znamenají svět“, ale herectví
se pak stává drogou, závislostí, touhou
pokračovat dál. V Makově se našlo dost
nadšenců schopných naučit se roli a přesvědčivě jí zahrát. Na rozdíl od Petroviček ale nenašli mezi sebou člena, který
by dovedl hru s nimi nacvičit a dotáhnout
až na ta prkna.
K dosavadním patnácti členům Mládí
se koncem roku 1932 přidalo dalších 16
zájemců z Makova, žádajících o přijetí.
Jejich snahou bylo ovlivnit rozhodování
ve spolku. Jenže v té době se již projevovaly snahy přesunout spolek do Makova a
zástupci ostatních obcí neměli o nové členy zájem. Rozpory nevyřešil ani delegát

ÚMDOČ pan Jan Škarda na valné hromadě spolku Mládí 12.února 1933 v Měcholupech.
Dne 19.března 1933 bylo předsedovi
Janu Pražákovi doručeno „Oznámení“, kde
15 členů spolku Mládí z Makova oznamuje a stvrzuje svým podpisem, že vystupuje
tímto dnem ze jmenovaného spolku. Makovští divadelníci ukončením členství ztratili možnost používat jeviště a využívat i
další služby a nezbylo jim než následující
rok zajišťovat své vlastní zázemí. Spolek
Mládí sice ještě dále několika představeními v novém hostinci v Měcholupech pokračoval, ale byl to jen mlhavý odlesk
bývalé a již zašlé slávy. Po roce 1950
ochotnické divadelnictví v Měcholupech
zcela zaniklo.
Vedoucí složkou starající se o kulturu
v Měcholupech se stal Sbor dobrovolných
hasičů. Z počátku pouze hasičskými slavnostmi (v roce 1925 slavnostní předání
stříkačky obcí sboru, 1933 oslava desetiletí sboru), později tanečními zábavami a
dalšími atraktivními akcemi. V roce 1955
proběhlo slavnostní uvedení vodovodu
v celé vsi do provozu spojené s hudbou a
veselými scénkami včetně vtipných veršíků, složených paní Ludmilou Kantovou na
jednotlivé usedlosti. Ozdobené studny na
návsi slavnostně ukončovaly svoji většinou několikastaletou činnost.

A ze mlýna pak vyšla mladá nevěsta

V roce 1956 o masopustu bylo provedeno Semílání starých bab v pojízdném
Mlýnu Matěje Melhuby z Měcholup. Místní muže převlečené za babky mlynář vhazoval do násypky mlýna a jako výsledek
semletí sedmi „bab“ vystoupila ze mlýna
mladá nevěsta a s přispěchavším mládencem si zatancovala. Při této akci se vyu-4-

žívaly paruky a líčidla zbylé po spolku
Mládí. V podobném duchu probíhal i maškarní rej následující rok, kdy maskér proměnil místní mladíky k nepoznání. Obě
akce se setkaly s velkým zájmem přihlížejících účastníků i chválou za podařenou
zábavu.
Kulturní akce v obci podporovalo i
ředitelství Státního rybářství, které od
r.1951 sídlilo v budovách bývalého velkostatku. Pro sportovní činnost byl uvolněn
pozemek vedle Remízu při cestě na Újezdec, který po založení fotbalového oddílu
v r. 1957 byl základem moderního sportoviště, sloužícího nejen fotbalistům. Často
na něm cvičili požárníci při okrskových i
okresních soutěžích. Již v r. 1958 se oddíl
kopané přihlásil do okresní soutěže 1958
– 59. V roce 1982 při oslavě pětadvacetiletí od založení oddílu se podařilo zajistit
účast legendárního brankáře Františka Pláničky (78 let), který besedoval s občany
v hostinci, pak na hřišti zahájil memoriál
Jana Vlasáka a značně zvýraznil důstojný
průběh těchto oslav.
Za podpory aktivních pracovníků Státního rybářství se pořádalo několik zdařilých akcí jako Benátská noc v Remízu,
soutěže v přetlačování na loďkách, jízdy
na kole přes rybník po lávce a jiné. Zhotovený dřevěný taneční parket nahradil
sice zajímavé, ale přece jen nepohodlné
tancování po ploše vyrovnané pískem. Zámecký park poskytoval romantické prostředí k tančení i jiným zábavám, zvláště
ve večerních a nočních hodinách při barevném osvětlení. V tomto prostředí bylo
provedeno nejméně šest povedených akcí.
Pro rybářský lístek si na Sátní rybářství do Měcholup také přijel známý umělec Jan Werich, kterého se snažil ředitel
přesvědčit, aby při nějaké akci v obci
účinkoval. Pan Werich to neodmítl, ale
vysvětlil, že za vystoupení by ani nic nechtěl, ale co by snědl a vypil by přišlo příliš draho. V roce 1961 se ředitelství Státního rybářství přestěhovalo do Klatov a
kulturní aktivita v obci výrazně ochladla.
Dne 16.12.1973 se konala výroční
schůze Svazu požární ochrany k oslavě
padesátiletí hasičů v Měcholupech. Projev
přednesl předseda sboru pan Emanuel
Bouzek a v něm kladně hodnotil činnost
dobrovolné organizace. Vyzdvihl, že družstva se podílela na hašení nejméně 25
požárů, na soutěžích se umisťovala na
předních místech a 10x zvítězila v okresních soutěžích. Sbor také zajišťoval mnohé kulturní akce a pokladnou sboru prošel
příjem přesahující 120 tisíc Kčs. Při tomto
výročí byly dvanácti členům uděleny pamětní medaile, mezi nimi byl i zakládající
člen sboru 74letý K.Mastný.
Mý

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V sobotu 7. 11. 2015 proběhlo v sále
hostince v Makově tvořivé odpoledne
„Upleť nebo uháčkuj čtverec“. Připojili
jsme se k charitativnímu projektu, který
podporuje nemocné a opuštěné děti v Jihoafrické republice. V naší oblasti realizuje tento projekt p. Markéta Kotěšovcová z Němčic, která nás háčkováním a
pletením celé odpoledne provázela. Dík
patří všem zúčastněným, hlavně pak p.
Daně Homolkové, která tomuto tvoření
věnovala hodně času a vytvořila mnoho
krásných výrobků.
Spolupráce s p. Kotěšovcovou pokračovala v neděli 6. 3. 2016, kdy jsme připravili v Makově velikonoční tvoření. Za
jejího vedení a také s pomocí p. Raškové
si velké množství účastníků, dospělých i
dětí, vytvořilo košíčky z pedigu a různě
zdobená vajíčka. Tvoření doplnila p. Hru-

bá ze Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, která nás naučila plést
preclíky a vánočky z těsta. Tato akce se
velmi vydařila, děkujeme lektorkám za
ochotu, a též všem, kteří připravili sál.
A teď se vrátíme do předvánočního
času. V neděli 13. 12. 2015 se uskutečnil
hojně navštívený vánoční koncert v kapli
v Měcholupech, kde zahrál soubor Musica
Imperfecta. Před koncertem potěšilo přicházející vánoční troubení měcholupských
seňorů a pohoštění. Tato akce proběhla
v krásné vánoční atmosféře a byla pohlazením po duši pro všechny přítomné. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací.
V pátek 18. 12. 2015 byl v kostele
v Předslavi VIII. adventní koncert. Vystoupil soubor Kaňky ZUŠ J. Kličky a
žáci ZŠ Předslav. Přišlo velké množství
návštěvníků, vládla krásná předvánoční
atmosféra. Za organizaci koncertu patří

dík p. Majerovi, p. Pojarové, p. Kaňkovi,
p. Mandysové a p. Červené.
V neděli 14. 2. 2016 se uskutečnila
slavnostní poutní mše svatá v kapli sv.
Apoleny v Měcholupech. Mši sloužil mons.
Josef Žák se čtyřmi dalšími kněžími. Návštěvníci zaplnili celou kapli.
A co chystáme v nejbližší době? V sobotu 16. dubna 2016 v 10 hod. proběhne
v Makově vítání občánků.
V pátek 10. června 2016 se opět připojíme k celostátní akci Noc kostelů. Půjde
o setkání v kapli sv. Apoleny v Měcholupech, zveme širokou veřejnost. Proběhne
tady od 19 hod. hudební program doplněný informacemi o významných osobnostech, působících na měcholupském
panství.
Těšíme se na setkávání s vámi při dalších akcích obce.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Jak tomu bývá začátkem každého roku, tak i letos proběhly v obvodu naší obce výroční členské schůze a valné hromady
mnoha zájmových spolků a organizací, mezi které patří dobrovolní hasiči, základní organizace Českého svazu včelařů, zahrádkáři,
myslivci i sportovní organizace. Krom pořádání bilančních schůzí pak tyto spolky využily tradičního období i k uspořádání řady
tanečních zábav a plesů, které se i tentokrát vydařily ke spokojenosti jak návštěvníků, tak i pořadatelů.
Podobně jako v předchozích letech proběhla i počátkem letošního roku v části naší obce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá
Charita Česká republika. Letos se uskutečnil již šestnáctý ročník této největší dobrovolnické akce v republice a v rámci naší obce
probíhala tato sbírka opět v Němčicích, Třebíšově a v části Měcholup. Byla při ní vybrána částka v hodnotě 8 115,- Kč a oblastní
charita Klatovy všem dárcům srdečně děkuje za ochotu a pomoc.

Pozvánky:

TJ Sokol Předslav

zve všechny příznivce dobré zábavy
na divadelní představení
britského autora Raye Cooneye,
přezdívaného mistr frašky,

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
které Vám na jevišti
sokolovny v Předslavi
16. dubna od 19:00 hod
předvede

Divadelní spolek Plánice
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Vážení přátelé,
srdečně jste zváni
do kaple sv. Apoleny v Měcholupech,

kde se 1. května 2016 od 17:00
uskuteční

májová
bohoslužba
kterou bude sloužit
Mons. Josef Žák

TJ Sokol Předslav oznamuje, že dne 7. května 2016 uspořádá
další turistický pochod
který tentokrát ponese název:

Němčickem po stopách
lázeňských šviháků
19. století
Doprava z Předslavi do Němčic
a zpět je zajištěna

Přidejte se k nám i Vy a užijte si příjemný den v přírodě

Zahájení nové sezóny v areálu
Letního amfiteátru v Makově
se uskuteční v sobotu 4. 6. 2016
Součástí tohoto zahájení bude i zábavní odpoledne pro děti
o programu budete včas informováni formou plakátů a obecním rozhlasem

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Bc. Kreuzer M., Šindelář P., Mgr. Kroupová A., Šůs J., ing. Zíka V.
Adresa redakce: OÚ Předslav, Předslav 53, 339 01, tel.: 376 395 201
Povoleno MK, pod evidenčním č. MK ČR E 171 92
Toto číslo vyšlo v dubnu 2016
Náklad 350 ks
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