Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 1.

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

roč. 2007

Vážení spoluobčané
právě čtete první řádky zpravodaje OÚ Předslav, který budete nalézat 4x ročně ve svých schránkách. Tento zpravodaj, jak pevně
věřím, přinese lepší a stálou informovanost o životě v našich obcích. Budete zde nalézat informace z jednání obecního zastupitelstva,
mateřské školy, základní školy, z činnosti spolků a sdružení, z historie, kultury, sportu a jiné. Budeme rádi za Vaše náměty
a připomínky, zpočátku omluvte případné chyby Zpravodaje, který se bude, jak doufáme, během doby zlepšovat.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
Ustavující zasedání OZ konané dne 7.11.2006 v Makově:
Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Ing. Václav Blahouš
Předslav
Václav Kraus
Petrovičky
František Koza
Makov
Luboš Rašpl
Předslav
Vladimír Rašpl
Měcholupy
Luboš Šilhavý
Němčice
Petr Šindelář
Němčice
Josef Šůs
Makov
Zdeněk Ujčík
Měcholupy

starostou obce zvolen:
místostarostou obce zvolen:
finanční komise: předseda
člen
člen
kontrolní komise: předseda
člen
člen

-

Petr Šindelář
Ing. Václav Blahouš
Luboš Šilhavý
Josef Šůs
Zdeněk Ujčík
Václav Kraus
František Koza
Vladimír Rašpl

1. zasedání ZO Předslav konané dne 14.12.2006 v Makově:
Usnesení:
č. 1 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od ustavujícího ZO Předslav.
č. 2 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2006. ZO pověřuje starostu schválením rozpočtových změn vzniklých do konce roku 2006 a tyto pak předložit ke schválení ZO na nejbližším zasedání.
č. 3 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové provizorium obce Předslav na rok 2007.
č. 4 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í informace o III. etapě plynofikace s tím, že definitivní rozhodnutí o realizaci
III. etapy bude rozhodnuto na únorovém zasedání ZO roku 2007.
č. 5 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Ing. Václav Blahouš, členové –
p. Václav Kraus, p. František Koza.
č. 6 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ceny svozu PKO na I. pololetí 2007 ve výši: SEZONA I – 740,– Kč; SEZONA II – 430,–
Kč; 1 x 2 týdny – 530,– Kč; 1 x 4 týdny – 360,– Kč; chalupářské dle počtu svozů za 1 svoz – 60,– Kč.
č. 7 – ZO projednalo a r o z h o d l o prodat st. parcelu č. 42 v k.ú. Petrovičky včetně obecní kůlny panu Josefu Beníškovi bytem
Petrovičky č.p. 22. Cena a ostatní náklady spojené s prodejem budou stanoveny na příštím zasedání ZO po provedení g. zaměření a odhadu.
č. 8 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e pronajmout ppč. 632/10 v k.ú. Němčice. K projednání této věci se vrátí, až dojde
k převodu od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
č. 9 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e návrh paní Marie Šimkové bytem Předslav č.p. 64, odkoupit ppč. 119 v k.ú. Předslav za
100 Kč/m2 a ppč. 568/3 v k.ú. Předslav za 70 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání.
č. 10 – ZO projednalo a s c h v a l u j e žádost Plzeňského Biskupství o mimořádné finanční výpomoci ve výši 50 000 Kč ještě
v roce 2006 na opravu kostela sv. Jakuba v Předslavi s vědomím, že na příštím zasedání ZO bude projednán výhled financování
oprav církevních staveb dle možností rozpočtu obce a bude brán zřetel na skutečnost existence více církevních staveb
v působnosti OÚ Předslav.
č. 11 – ZO projednalo a s c h v a l u j e koupi mobilního telefonu s krizovým číslem pro OÚ Předslav.
č. 12 – ZO projednalo projektovou dokumentaci výstavby heliportu v k.ú. Nedanice (p. Bořík) a o z n a m u j e , že vyjádření k tomuto záměru bude vydáno po konzultaci s MÚ Klatovy odborem výstavby a územního rozvoje.
2. zasedání ZO Předslav konané dne 22.2.2007 v Předslavi:
Usnesení:
č. 13 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 1. zasedání ZO Předslav.
č. 14 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2006.
č. 15 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozbor hospodaření Obce Předslav za rok 2006.
č. 16 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výsledek inventarizace za rok 2006.
č. 17 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ceny prodávaných obecních pozemků v intravilánu obce: Předslav za 36 Kč/m2; Němčice,
Petrovičky, Třebíšov, Hůrka, Makov, Měcholupy za 30 Kč/m2.
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č. 18 – ZO projednalo a s c h v a l u j e cenu za prodej obecního pozemku ppč. 905 v k.ú. Petrovičky o výměře 237 m2 a pozemek
ppč. 42 (obecní kůlna) v k.ú. Petrovičky o výměře 169 m2 za cenu 45 000 Kč + náklady spojené s prodejem (geometrické
zaměření, odhad, vklad na katastr a právní služby).
č. 19 – ZO projednalo náklady na provoz obecních vodovodů a r o z h o d l o o výši vodného pro rok 2007: vodovod Petrovičky –
Makov 10 Kč/m3; vodovod Měcholupy 10 Kč/m3; vodovod Předslav 14 Kč/m3.
č. 20 – ZO projednalo a s c h v a l u j e uzavření smlouvy s Měcholupskou zemědělskou, a.s. na pronájem vodovodu pro obec
Předslav, který je v majetku společnosti ve výši 45 000 Kč/rok včetně DPH.
č. 21 – ZO projednalo a r o z h o d l o požádat o stavební povolení na III. etapu plynofikace „Petrovičky“.
č. 22 – ZO projednalo a s c h v a l u j e dodatek „Programu obnovy a rozvoje Obce Předslav“.
č. 23 – ZO projednalo a s c h v a l u j e cenu za pronájem prostor pro obecní úřad za cenu 15 500 Kč/rok.
č. 24 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e vstup Obce Předslav do Svazu měst a obcí ČR.
Plán rozvoje obce na období 2007 – 2010
Aktualizace vlastního programu obnovy a rozvoje Obce Předslav, nově zařazené akce:
I. Obnova a údržba venkovské zástavby, rekonstrukce a výstavba OV
1) Rekonstrukce ve škole – sociální zařízení a veranda
2007 – 2010
2) Plynofikace III. etapa
2007 – 2010
3) Propojení vodovodu Měcholupy – Předslav
2007 – 2010
4) Rekonstrukce vrtu Petrovičky
2007 – 2010
5) Kanalizace
2007 – 2010
6) Opravy obecních budov včetně památek
2007 – 2010
7) Dětská hřiště
2007 – 2010
8) Příprava rozvoje bydlení
2007 – 2010
II. Zpracování územního plánu
2007 – 2010
III. Rekonstrukce míst. Komunikací a chodníků v obcích
2007 – 2010

500 tis.
13 mil.
8 mil.
1 mil.
1 mil.
700 tis.
60 tis.
340 tis.
400 tis.
1 mil.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Informace obecního úřadu
Připomínáme občanům povinnost, hlásit změny v držení psa. Změny v nabytí či ztrátě psa v průběhu roku, je třeba nahlásit na
OÚ Předslav.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zhotovení územního plánu pro všechny obce OÚ Předslav. Vyzýváme občany, aby své náměty
a připomínky předali na oÚ Předslav.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Základní údaje o škole
Počátek historie školy v Předslavi
sahá do roku 1722. Dnešní budova slouží
jako škola od roku 1860. Od konce
2. světové války se ve vedení předslavské
školy vystřídali: Josef Havlíček, Josef
Duchek, Anna Šlaisová, Alena Černá,
Magdalena Řezníčková, Růžena Šilingrová, dnes Alena Kroupová. Od 1.1.2003
je škola v právní subjektivitě spolu s mateřskou školou.
Školní rok 2006/2007 byl zahájen
v ZŠ s počtem žáků 29. 16 dětí je z Předslavi, 3 z Měcholup, 4 z Makova, 2 z Petroviček, 1 z Němčic, 2 z Otína, do října
docházela do školy též jedna žákyně
z Třebýciny. Základní škola je organizována jako malotřídní. Žáci prvního až pátého ročníku tvoří dvě třídy. Na konci
školního roku odejdou do spádových škol
4 žáci, do prvního ročníku pro příští
školní rok bylo zapsáno 5 žáků. V mateřské škole bylo na začátku roku 17 dětí,
dnes je to již 20 dětí. Do MŠ dochází
10 dětí z Předslavi, 3 děti z Měcholup,
3 z Makova, 1 z Třebíšova, 2 z Otína,
1 z Měčína, 1 z Petrovic.

Ředitelkou školy je v současné době
Mgr. Alena Kroupová ze Švihova. Ve
škole dále učí Mgr Petra Červená z Vrhavče a na částečný úvazek studentka PF
v Plzni paní Miroslava Fleisigová z Předslavi. V mateřské škole působí jako
vedoucí učitelka paní Anna Vlasáková
z Měcholup, druhou učitelkou je v současné době paní Jana Aušprunková z Klatov.
Ve školní kuchyni dnes vaří paní
Marcela Řezníčková z Nedanic, vedoucí
školní kuchyně je paní Dana Krásnická
z Předslavi a místo školnice zastává paní
Ivana Zadražilová z Předslavi.

Materiální vybavení
Z mateřské školy - Mateřská škola má
k dispozici v přízemí budovy jednu velkou třídu, samostatnou ložnici a prostornou umývárnu. Pro výuku může školka
využívat tělocvičnu ZŠ v 1.patře budovy.
Děti docházející do MŠ neplatí školné.
V roce 2006 se povedlo vybavit školní
zahradu novým zařízením za 50 000,- Kč.
Na úpravách zahrady bylo zdarma odpracováno rodiči okolo sta hodin. Všem
rodičům a zainteresovaným ještě jednou
děkujeme.
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Ze základní školy - Škola má v 1. patře
k dispozici dvě velké a světlé třídy, tělocvičnu, sociální zařízení, dva kabinety a
sborovnu. Kromě mnoha názorných pomůcek, obrazového materiálu a encyklopedií, vlastní škola 6 počítačů a využívá
kvalitní výukový software. Počítače jsou
volně přístupné žákům před vyučováním a
po domluvě též kdykoli po vyučování. Od
3. ročníku mají žáci možnost využívat
počítače přímo při výuce.

Ze školní jídelny - Ve školní jídelně se
vaří průměrně 46 obědů denně, je přihlášeno 54 strávníků. Žáci 1. ročníku mají
obědy hrazeny z rozpočtu obce. V létě
2006 byl provoz školní kuchyně dovybaven tak, aby odpovídal hygienickým požadavkům. Rekonstrukce si vyžádala 170
000 Kč. Na základě projektu bylo zabudováno odsávání par nad sporáky, instalatérská firma upravila odpady a přívody vody
pro nové nerezové dřezy, připravila přípojku pro nově zakoupenou myčku bílého
nádobí. Bylo tak zajišteno odělené mytí
stolního a provozního nádobí. Do nově
upraveného provozu pak byla vyrobena
nová kuchyňská linka.

Vzdělávací dokumenty
Mateřská škola - Závazné rámce předškolního vzdělávání vymezuje Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který po několikaletém ověřování
v praxi vstoupí oficiálně v platnost
1.9.2007. Z něho vychází Školní vzdělávací program MŠ Předslav s názvem:
Klíček.
ŠVP Klíček vymezuje:
 poslání naší mateřské školy =
dlouhodobá koncepce
 záměry a cíle předškolního
vzdělávání
 klíčové kompetence
 vzdělávací oblasti a jejich obsah
 didaktický styl, metody, formy
 podmínky předškolního vzdělávání
 plán spolupráce s rodiči, se základní školou, s OÚ a ostatními

Základní škola - V současné době dokončujeme tvorbu vlastního školního
vzdělávacího programu (dále jen ŠVP).
ŠVP si vytváří každá škola podle zásad
zformulovaných v Národním programu
rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize)
a zakotvených v zákoně č. 561/2004Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Od školního roku 2007/2008 musí
všechny základní školy začít podle vlastního ŠVP vyučovat.
Základní vzdělávání navazuje na
předškolní vzdělávání a na výchovu
v rodině a vyžaduje podnětné a tvůrčí
prostředí. Žákům musí být dána možnost
zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat
s ní. Jedním z cílů je motivovat žáky
k celoživotnímu učení, podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a
řešení problémů.

Z ročního plánu školy
V ročním plánu školy jsme se zaměřili mimo jiné též na environmentální
výchovu. Vyhledáváme témata, která
umožní vést děti a žáky k uvědomování si
nutnosti pečovat o životní prostředí. Zařadili jsme do plánu významné dny jako
např.: 4.10. Světový den zvířat, 22.3. Světový den vody, 1.4. Světový den ptactva,
7.4. Den zdraví, 22.4. Den Země. Třídíme
odpad. Škola je přihlášena do soutěže ve
sběru papíru. V loňském roce jsme odevzdali dvě a půl tuny a umístili jsme se na
13. místě.
Na škole jsou dva kroužky anglického
jazyka. Hravou formou se s cizím jazykem seznamují již děti od mateřské školy.
Dětem a žákům je věnována logopedická
péče.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

DDŠ Měcholupy
Vážení občané Měcholup a okolí,
dovolte mi, abych Vám představila naše
školské zařízení Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna (dále jen
DDŠ), které se nachází v Měcholupech.
Historie tohoto zařízení je poměrně
bohatá, protože pod různými názvy
existuje již více než 40 let. Jsme státní
školské zařízení řízené přímo Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Děti jsou k nám umisťovány pouze prostřednictvím Dětského diagnostického
ústavu v Plzni na základě soudem nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy. DDŠ zabezpečuje dětem s poruchami chování vzdělávání v základní
škole a zvláštní škole do ukončení
povinné devítileté školní docházky. Naše
zařízení je v nepřetržitém provozu a
poskytuje plné přímé zaopatření dětem
včetně ošacení, školních potřeb, kapesného, pravidelné zdravotní péče atd. dle
zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení povinné školní
docházky mohou být děti při zmírnění
výchovných potíží podmíněně propuštěni
zpět ke svým zákonným zástupcům, případně jim může být soudem zrušena
ústavní výchova nebo odchází do jiných
výchovných ústavů pro mládež, kde pokračují ve své přípravě na budoucí povolání.
Snažíme se o co nejkvalitnější resocializační práci, která se projevuje
v prakticky nulové útěkovosti z našeho
zařízení, v minimálním počtu sociálně
patologických jevů a která nám umožňuje
vracet děti zpět do péče dětského domova
nebo dokonce zpět do rodiny. Za úspěch
považujeme zejména to, že si děti vedou
v novém prostředí většinou dobře a zpět
k nám se nevracejí.
Kapacita našeho DDŠ je 45 dětí,
u nás jsou dívky i chlapci. V areálu máme
budovu školy se 4 třídami a internát
s 5 rodinými skupinami. Dívky obývají
horní patro internátu, chlapci spodní
patro. Každá skupina je pro 9 dětí.
Součástí takovéto skupiny jsou tři pokoje
po třech postelích, obývací pokoj, koupelna a WC a kuchyňka pro vychovatele.
Veškeré vybavení rodinné skupiny je na
velmi pěkné úrovni a má v mezích
možností nahrazovat dětem bydlení v rodině. Většina dětí vlastní rodinu nemá
nebo jejich rodina nefunguje tak, jak má.
O děti se starají ve škole učitelé, mimo
školu vychovatelé a v noci asistenti pedagoga. Za zmínku stojí i připomenout, že
poskytujeme práci 13 lidem z Měcholup,
Předslavi a Makova.
V roce 2004 proběhla modernizace a
přístavba školní jídelny a přilehlých
prostor, v roce 2006 byla dokončena pří-3-

stavba jedné budovy internátu, ve které je
kromě další rodinné skupiny i společenská
místnost, kde máme možnost využití
domácího kina,videa atp.
Ve škole je zřízena počítačová
učebna. Další počítače, televizní hry,
kameru, digitální fotoaparát, videa, DVD
a jinou audiovizuální techniku využívají
děti v mimoškolních aktivitách i na
internátu. Součástí areálu je cvičná
kuchyňka, dílna a posezení s venkovním
roštem a ohništěm, také venkovní bazén.
V našem zařízení mají děti možnost
navštěvovat kroužek informatiky, pěvecký
a dramatický kroužek a kroužek aerobiku.
Ve volnočasových aktivitách se zaměřujeme na výtvarnou činnost, na hudbu
(pěvecký sbor Naděje), kulturu (literárně
dramatický kroužek, pravidelné návštěvy
divadla) a především sport (pracujeme na
projektu Sportující domov).
Dětem je nabízena celá řada mimoškolní výchovné činnosti. Jsou organizovány a začleněny do výchovně vzdělávací
činnosti na internátě a koncipovány jako
společné akce celého zařízení nebo prostřednictvím jednotlivých rodinných skupin.
Našim dětem poskytujeme kvalitní
vyžití i o prázdninách. Nejčastěji využíváme blízké Šumavy, kde se převážně věnujeme turistice a cykloturistice (v létě) a
běžeckému lyžování (v zimě). Několik
dětí bylo v loňském roce za odměnu i u
moře.
Domov má k dispozici vlastní tělocvičnu, posilovnu a místnost se stolním
tenisem, vlastní travnaté hřiště na malou
kopanou a další víceúčelové hřiště.
S dětmi navštěvujeme kryté bazény
v Klatovech a Horažďovicích. Dále děti
navštěvují Westernový ranč v Podolí, pravidelně jezdíme i na zimní stadion do Klatov. Zúčastňujeme se s dětmi mnoha sportovních soutěží s vynikajícími výsledky.
Již v úvodu jsem naznačila, že jsme
školským zařízením. Součástí výchovy
našich dětí jsou kromě společných aktivit
i volné vycházky, na které mají dle zákona
nárok. Děti si u nás volnou vycházku musí
zasloužit, jsou denně hodnocené učiteli i
svým skupinovým vychovatelem. Na volnou vycházku chodí odděleně, dívky a
chlapci zvlášť. Ve všední den mohou jít
odpoledne maximálně na hodinu, o
víkendu či prázdninách se jim dle chování
vycházka úměrně prodlouží. Jsem si
vědoma, že pobyt našich dětí na volných
vycházkách není vždy v pořádku. Ačkoliv
je neustále upozorňujeme na bezpečnost a
slušné jednání, stává se, že musíme řešit
problémy, které vyplynou z jejich nevhodného chování na veřejnosti. Nikdy ovšem
před těmito problémy nezavíráme oči a
vždy se je snažíme co nejrychleji vyřešit.
Je však nutno dodat, že ne vždy jsou

těmito „pachateli“ naše děti. Vícekrát se
stalo, že problém způsobily děti z Měcholup, ale následky jsme nesli my. Abychom
předešli takovýmto nedorozuměním, chci
Vás poprosit o spolupráci. Pokud kdokoliv
zjistíte, že děti z DDŠ provádí jakoukoliv
nekalost, neprodleně to ohlaste vedení
DDŠ nebo vychovatelům. Jen při včasném
zásahu se dá zjistit pravý stav věci.
Uvádím i naše telefonní čísla, na které

Spolky
TJ SOKOL Předslav
Historie
Snahu založit v Předslavi Sokolskou
organizaci měli místní občané – hlavně
dospělá mládež – již před první světovou
válkou. Avšak vlivem tehdejších poměrů
v rakouskouherské monarchii, spolek
tehdy založen nebyl. Teprve po válce,
v době vzniku samostatného Československého státu, kdy téměř každý
jeho občan překypoval vlasteneckým
nadšením, dospěla i v naší obci snaha
založit „Sokol“ ke zdárnému výsledku.
První ustavující schůze se konala 29.
prosince 1918
v hostinci Václava
Krátkého čp. 45, kde tehdy o programu a
sokolské myšlence promluvil řídící učitel
Tarantík z Klatov. Na této schůzi bylo
zapsáno 5 členů zakládajících, 5 přispívajících, 31 činných a 3 dorostenci. Zvolen
byl i prozatímní výbor, jenž spolek vedl
až do konání řádné ustavující valné hromady, která proběhla dne 11. května 1919
za účasti členů Sokolských spolků
z Klatov a Měčína. Tehdy byl zvolen i
první řádný výbor, v čele se starostou –
řídícím učitelem Karlem Zemanem; místostarostou – statkářem Antonínem Šimicem; náčelníkem – učitelem Janem Zemanem a vzdělavatelem – učitelem Josefem
Novotným. Dalšími členy výboru pak byli
občané z Makalov, Makova, Měcholup,
Nedaniček, Předslavi, Otína a z Třebýciny.
S cvičením se začalo okamžitě a to
v budově místní školy. Návštěvnost a zájem o cvičení byli hned od počátku veliké a
tak místnost IV. třídy, která byla ustanovena za prozatímní tělocvičnu, vůbec nepostačovala. Spolek proto začal neprodleně
pomýšlet na výstavbu sokolovny, ke které
se jednota odhodlala v roce 1922, když už
v předchozím roce, 24. listopadu 1921,
koupila za částku 35 000,- Kč budovy
místního lihovaru i s přilehlými pozemky
od Julia Vantocha z Nymburku. Ten získal
tento lihovar (původně tvrz místních vladyků a pozdější pivovar) při parcelaci
zdejšího velkostatku. Jednota tedy nechala
po zakoupení nemovitosti valnou část

máte možnost v případě problému kdykoliv volat:
Mgr. Bittnerová - ředitelka, tel.:
723 699 580 nebo
376 395 390
Bc. Čížek - vedoucí vychovatel,
tel.: 607 624 585
Vychovatelé: tel.: 376 395 194
nebo 721 536 113

starých budov strhnout a na jejich místě
vystavět novou sokolovnu. Ta pak byla
slavnostně otevřena dne 28. ledna 1923.
Celkový náklad na sokolovnu činil
272 000 Kč a byl hrazen z půjčky pořízené
u místní Kampeličky 35 000 Kč, subvencí
ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy 30 000 Kč i vydanými dluhopisy Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Předslavi, v hodnotě asi 70 000 Kč. Značná část prostředků
byla získána formou darů. Stavitel Josef
Janovský z Klatov zhotovil veškeré stavební plány nové stavby zdarma. Také
všechna práce při bourání lihovarského
komínu a velké části původních budov, při
čištění cihel, ukládání a rovnání materiálu
nebo práce nádenická a zednická, byla
prováděna vesměs členy jednoty zdarma.
Občané místní i z okolních obcí poskytli
zdarma povozy, majitelé okolních lesů
darovali velikou část dříví, sklárna poskytla
levné sklo a stavitel bezplatný dohled.
Velmi významnou zásluhu na postavení
sokolovny v Předslavi měla tedy euforická
doba na počátku vzniku samostatného
státu, v níž také vzniklo nejvíce sokoloven
na území naší republiky. Nikdo se, v tomto
národním zanícení a radosti ze šťastného
konce války, nelekal žádné námahy, ani
nelitoval potřebných peněz, a rád tak
přispěl ke vzniku potřebného stánku pro
pěstování těla a rovněž i zanedbané duše,
aby se tím naplnilo sokolské heslo: „Ve
zdravém těle, zdravý duch“.
Bohatá byla od počátku jak činnost
sportovní, tak i činnost kulturní. Nacvičovala a hrála se divadelní představení, pořádaly přednášky, „Sokol“ provozoval i
vlastní, obsahově i početně cennou knihovnu. Jednota se také podílela na organizaci
různých národních slavností a její členové
se účastnili Všesokolských sletů v Praze.

Současnost
V dnešní době Tělocvičná jednota Sokol Předslav sdružuje celkem 45 členů,
které tvoří 27 mužů z toho 4 v důchodovém věku, 10 žen z toho 1 v důchodovém věku, 2 dorostenci, 1 dorostenka a
5 žákyň.
V rámci sportovní činnosti se žáci
zdejší jednoty zúčastňují župních přeborů
-4-

Na závěr mi dovolte poděkovat panu
starostovi Šindelářovi, který mi umožnil
napsat pár řádek o našem zařízení a tak jej
o trochu více přiblížit veřejnosti. Zejména
mu však chci poděkovat za vynikající pomoc při řešení havárie letos v lednu, kdy
nám vichřice odnesla celou střechu na
internátu. Velmi si této pomoci ceníme.
Mgr. Jana Bittnerová
Ředitelka DDŠ Měcholupy 2

v plavání a v atletice, odkud se vždy vracejí s nějakou medailí. Členka, Helena
Drozdová, se v roce 2006 zúčastnila Všesokolských sletů v Klatovech, Plzni i
v Praze, kde naši jednotu úspěšně reprezentovala. V zimních měsících se každoročně koná turnaj ve stolním tenisu, který
je vždy hojně obsazen. V letních měsících
je zase pořádán turnaj v nohejbalu, který
kupříkladu v loňském roce proběhl za
účasti šesti družstev s výsledkem: 1. družstvo z Klatov, 2. Sokol Předslav, 3. družstvo z Otína. Náš nohejbalový tým se
zúčastňuje několika dalších dobře obsazovaných turnajů, na nichž se umisťuje se
střídavými úspěchy. V naší jednotě působí i skupina mladých florbalistů a proto
jsme uspořádali v letošním roce florbalový turnaj, který se setkal s velkým zájmem zúčastněných sportovců. Do budoucna bychom se však především chtěli
zaměřit na zapojení celých rodin do sportovní činnosti formou turistických nebo i
společensko-sportovních akcí.
Tělocvičná jednota Sokol se však nezaměřuje pouze na činnost sportovní ale i
kulturně společenskou. Zde je nutno
vzpomenout zejména každoroční pořádání
maškarního karnevalu, který je každý
sudý rok obohacen i o masopustní průvod
masek po vsi. Tuto akci, stejně jako každoroční dětský maškarní karneval, pořádá
naše jednota ve spolupráci s SDH Předslav. Další pravidelnou akcí bývá pořádání pouťové taneční zábavy začátkem
května a rovněž s poutí související tradiční odpolední posezení „Pod kaštanem“,
které se opakuje i při druhé pouti v červenci. Koncem srpna pak už po sedm let
pořádáme, opět ve spolupráci s SDH
Předslav, sportovně zábavné odpoledne
pro děti i dospělé. V prosinci roku 2005
byl učiněn pokus uspořádat vánoční koncert, a proto bylo zajištěno vystoupení
klarinetového kvarteta Junior z Klatov.
Koncert byl velmi příjemný a jedinou
vadou na jeho kráse byla velmi nízká
účast místních občanů.
V předchozí části, pojednávající o
historii „Sokola“ v Předslavi, je její nemalý díl věnován informaci o zřízení
místní sokolovny. Jak jste tam tedy mohli

zjistit, dosáhla tato sokolovna v letošním
roce 84 let a po dlouhá léta byla využívána
bez zásadnější údržby, na kterou se nikdy
nedostávalo dostatečných financí. V posledních letech byl však tento stav již
neúnosný a tak bylo nutno v roce 2002
začít s postupnými nutnými opravami, na
něž se shánělo finanční zajištění, kde se
jen dalo. Ve zmíněném roce 2002 se započalo s opravami jeviště, kde byly vyměněny elektrické rozvody, zkopána stará
omítka, pomocí kovových manžet staženo
a zajištěno pukající zdivo. Poté bylo jeviště znovu omítnuto a naštukováno. Staré
propadající se podium bylo nahrazeno

novým a byly ušity nové závěsy kolem
jeviště. V letech 2003/04 proběhla plynofikace sokolovny, pořízeno nové,
plynové vytápění a byla vyměněna okna
v přísálí, kde bylo také instalováno nové
osvětlení a opraveny omítky. Ty byly
opraveny i v kuchyni a v šatně. Všechny
tyto prostory byly následně vymalovány.
V roce 2005 prošly rekonstrukcí dámské
a v roce 2006 pánské toalety. Veškeré
zde uvedené úpravy by byly nemyslitelné
bez finanční výpomoci od Šumavské
župy a od obce Předslav, kterým tak
patří náš dík. Rovněž je nutno
vyzdvihnout i obětavost našich členů,

kteří zde odvedli mnoho práce zdarma.
Bohužel, nejnáročnější práce nás teprve
čekají. Nejbližším úkolem, který před
námi nyní stojí, je zhotovení nové podlahy
v sále, což je však natolik finančně
nákladná akce, že bude nutné zajištění
peněz z více míst. Snad se nám to ale přes
všechny obtíže nakonec podaří, abychom
tak této budově, kterou naši předkové
stavěli s takovým nadšením, zase o trochu
vyspravili její věkem sešlé zařízení a mohli
ji pak ještě dlouhá léta využívat k plné
spokojenosti zdejších obyvatel.
Zdeněk Zíka
jednatel TJ Sokol Předslav

Historie
vá okna, opravena fasáda a kostel zvenku
obílen. Uvnitř kostela byla vyměněna
stará cihlová dlažba za novou žulovou.
Staré náhrobní kameny v počtu 3 ks jsou
uloženy pod lavicemi. 2 z nich jsou úplně
vyšlapané, na 3. z nich o rozměru 145 cm
x 75 cm je erb rodu Sedleckých z Újezdce. Štít je břevnem vodorovně rozdělený.
V hořejší větší polovině pole jsou 3 špice
a nápis ve 4 řádcích švabachem: „Léta

Kostel sv. Jakuba Většího,
apoštola v Předslavi,
pochází z 1. pol. 13. století, byl vystavěn
ve slohu ranné gotiky, viz Registra desátků papežských v diecézi Pražské. Kostely
a sakrální stavby vůbec, byly často budovány na tzv. obětištích – místa využívaná
k různým obřadům, zejména Kelty – místo
pro takové obětiště bylo vyhledáváno
v terénu jako energetický bod, tj. bod,
vyzařující energii produkovanou ze syntézy zemské a kosmické energie. Živá
bytost v něm může energii přijímat.
Kostel v Předslavi byl původně farní.
V 17. stol. byl jako filiální připojen k farnímu kostelu v Němčicích. Od r. 1692 do
r. 1726 byl obsluhován klatovskými dominikány. Po té až do r. 1787 byl administrován knězi světskými. Od r. 1788 byl
opět prohlášen kostelem farním.
Tento kostel stavěný z lámaného kamene byl přestavbami tak přeměněn, že
z původní stavby zůstaly jen podélné
lodní zdi. V minulosti mýval asi o ⅓
menší zastavěnou plochu. Gotický portál
na jižní straně lodi sloužíval jako vchod
do původního kostela. Stavba doznala
změn r. 1611, zvětšení jeho bylo provedeno r. 1724, pak následovaly velké přestavby, zejména překlenutí kůru v letech
1767 – 8. V roce 1809 byla majitelem
Otína JUDr. Měchurou dostavěna věž.
Loď uvnitř je 10,5 m dlouhá a 6,5 m široká s barokovou úpravou stěn. Hlavní oltář
v pseudorománském slohu z novější doby
při požáru o Velikonocích v r. 1965
shořel. Oltář P. Marie v kapli, barokový
z 18. stol. byl převzat z jiného kostela
s ornamentální řezbou dobré koncepce.
Další dva oltáře, sv. Jana Nepomuckého a
sv. Anny jsou díla novější, bez historické
ceny.
V r. 1813 JUDr. Měchura vystavěl na
sever od věže rodinnou hrobku (viz pozemková mapa z r. 1838). Při rozšíření
hřbitova byla tato hrobka zbořena a

páně 1560 v pátek před sv. Šimonem
zemřela urozená paní Eva z Újezdce“.

Předslav, výřez z katastrální mapy vsi
z roku 1838. Severozápadně od kostela je
původní hrobka rodu Měchurů.

zřízena nová podzemní hrobka na novém
hřbitově. Byť potomci rodiny Měchurů
žijí, nikdo se o hrobku nestará. Z materiálu zbořené hrobky byla postavena
márnice.
V r. 1860 začala obec se stavbou
školy. Dříve byla škola v Předslavi v č.p.
45 a před tím v č.p. 6. K výstavbě nové
školy došlo z důvodů kapacitních a také
proto, že při denních návštěvách dětí
v kostele, tyto trpěly nepřízní počasí při
cestách. Aby obec zajistila dostatečné
finanční prostředky, prodala své lesy
městu Klatovy s tím, že je později odkoupí zpět. K tomu ovšem už nedošlo. Škola
triviální byla založena v Předslavi r. 1722
a učilo se v ní třem základním předmětům: čtení, psaní a počítání.
V letech 1922 – 4 se provedly za finanční pomoci Vatikánu, zprostředkované
monsignorem Josefem Bouzkem, kanovníkem Vyšehradské kapituly a rodákem
z Měcholup, tyto opravy: nová krytina na
celé střeše kostela, zhotovena nová věžička nad hlavním oltářem, kolem kostela
zhotoven odvodňovací rigol, osazena no-5-

Sedlečtí z Újezdce (na přešticku) drželi
v 16. a 17. stol. Měcholupy, Makov,
Petrovičky, Třebíšov, Domažličky a Těšnici. Pak byl kostel uvnitř velmi pěkně
vymalován včetně ornamentů a medailonů
čtyř evangelistů. Vymalování bylo zaplaceno ze sbírky po farnosti. V r. 1926 byla
opravena celá zeď kolem starého i nového
hřbitova.
V polovině 70. let minulého století
byla opět opravována zeď kolem hřbitova
a dána celá nová krytina na kostel. Avšak
nové osazení prejzů, které bylo provedeno
OSP Klatovy, bylo odvedeno nekvalitně,
neboť zanedlouho do kostela na mnoha
místech pršelo. Také poškozený krov byl
ponechán bez opravy a staré prejzy byly
ponechány na klenbě. Tento a další nedostatky začala řešit komise na přelomu
r. 1998 – 9. Komisi tvořili zástupci ONV
Klatovy – odboru kultury, Památkového
ústavu Plzeň, církve a OÚ Předslav. Po
prohlídce bylo konstatováno, že jde o
havarijní stav stavby, a jako hlavní závady
byly zjištěny: svislé popraskání věže,
nevyhovující krytina na kostele, na mnoha
místech prohnilé prvky krovu, v němž
byla zjištěna dřevomorka. Proto bylo
rozhodnuto zahájit opravy okamžitě.
V r. 1999 byla opravena věž, jejíž obílení
proběhlo v roce následujícím. Zdivo věže
bylo staženo ocelovými táhly, nová
fasáda, nová okna, doplnění klempířských
prvků. Obec pomocí sbírky osadila nové
věžní hodiny, které jsou řízeny radio-

časem z Mnichova v SRN. Z věže byla
sejmuta báň, která byla prázdná. Báň se
nově pozlatila a při osazování zpět na věž
byl uložen do báně zaletovaný měděný
tubus, kde jsou uloženy informace o
opravě věže, složení zastupitelstva, denní
tisk a podobné písemnosti příštím generacím. Úmysl, že se bude ihned pokračovat
v opravách, ztroskotal zejména změnami
ve státní správě a to zrušením okresů.
Další opravy v závislosti na financích se
rozběhly až v roce 2005 – 6 opravou krovu
a novou krytinou na lodi kostela včetně
vyklizení suti na klenbě kostela. Vrstva
suti byla vysoká místy až 2 m. V dalších
opravách bude dále pokračováno.
V prosinci r. 2005 OÚ Předslav pořídil noční osvětlení kostela, jehož polovina
byla financována ze sbírky.

Zvony bývaly na kostele tři:
1. Φ 104 cm, výška 75 cm, z roku 1539
2. Φ 68 cm, výška 52 cm, z roku 1846
3. Φ 23 cm, ze 17. století.
V roce 1917 v 1. světové válce byly
2 zvony rekvírovány a ponechán jen největší tj. z r. 1539. Společně se zvony
byly vydány i kostelní svícny a píšťaly
z nových varhan, které byly pořízeny
sbírkou po farnosti. V roce 1931 byly
pomocí veřejné sbírky, znovu pořízeny
nové zvony, za ty zabavené v roce 1917.
V roce 1943 došlo opět k zabavování, tentokrát všech 3 zvonů a ty byly
odvezeny do Škodovky v Plzni. Po válce
se nejmenší s největším zvonem vrátily.
Nyní jsou tedy v kostele zvony jen dva a
sice:
1. na věži, původní z r. 1539 – hrana
2. na věžičce nad lodí z r. 1931 – umíráček

Tento kostel nejen, že je cennou památkou, ale je to i dominanta našeho kraje,
která pamatuje mnoho generací. Z nejvýznamnějších osobností, které tento kostel
navštívily, je na předním místě bezpochyby František Palacký, který jako devětadvacetiletý mladík se 16. září 1827
v tomto kostele oženil s Terezií Měchurovou. Nebo další osobností je bratr Terezie,
Leopold Měchura, hudební skladatel, který
zde často hrával na varhany. Byli to ale i
další velikáni našeho národa, např. Josef
Dobrovský, přezdívaný „modrý abbé“. Ten
jezdíval z Chudenic za Palackým na Otín a
naopak.
Je tedy naší morální povinností abychom veškeré památky v rámci naší obce
předali příštím generacím v pořádku. Neboť i tato oblast vypovídá o kulturnosti
lidí, kteří zde žijí.
J.Š.

Různé
Vážení přátelé,
Srdečně Vás zveme na další zpěv lidových písní
„ZPÍVEJTE S NÁMI“



do makovské hospůdky dne 14. 4. 2007 od 16:00
hodin.
Program: 1) zahájení
2) sborový zpěv – Senioři 07 Makov
3) ženský pěvecký sbor – Klatovy
4) písničky K.Polaty
5) zpívejte s námi + kapela
6) volná zábava
7) závěr

Těšíme se na setkání s Vámi a jistě rádi pobavíte
sebe i jiné. Vítáni i nezpěváci.
pěvecký sbor „Senioři“ při OÚ Předslav
Vstupné dobrovolné

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
Řídí redakční rada ve složení: Šindelář P., Mgr. Kroupová A., ing. Blahouš V., 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 březnu 2007
Náklad 350 ks
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