Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 57. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2021

Vážení spoluobčané,
léto zaťukalo na dveře, školáci se těší na prázdniny a my všichni na zaslouženou dovolenou. Tropické teploty, následně
silné bouřky a přívalové deště prověřili naši ostražitost. K požáru lesního porostu vyjížděli předslavští hasiči. Řešili jsme
zvýšené hladiny potoků i splaveniny na komunikacích.
Opět jsme se museli vyrovnat s rapidním úbytkem vody ve vodojemech v důsledku dopouštění domácích bazénů a zalévání zahrádek. Vodárna v Petrovičkách zvládla za jediný den vyrobit trojnásobné množství vody, než je obvyklé, jsem rád,
že se prokázalo, že kapacita i technologie je na dostatečné úrovni. Předslavský vodovod je svojí kapacitou na hraně výrobních možností, což řešíme projektem připojení na Nýrskou soustavu.
Z důvodu stavby ČOV v Předslavi jste jistě zaznamenali celkovou uzavírku dopravy, věnujte prosím pozornost dopravnímu značení, v průběhu stavby se bude několikrát měnit. Po domluvě s realizační firmou jsme se dohodli na postupném
uzavírání úseků stavby, tak aby vždy byly neprůjezdné jen úseky, kde se bude právě pracovat. Závěrem mi dovolte, abych
Vám popřál s nadcházejícím létem hodně krásných dní, užijte si dovolenou a prázdniny. Hlavně ať Vám slouží zdraví a
nepotkáte na svých cestách strašáka Covida.

Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
13. zasedání ZO Předslav konaného dne 29.4.2021 v Makově:
Usnesení:
č. 188 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 12. zasedání ZO Předslav.
č. 189 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í návrh Směrnice pro nakládání s pozemky Obce Předslav byl předán
k posouzení z právního hlediska. Prodeje pozemků obce budou projednány po schválení dokumentu Zastupitelstvem obce.
č. 190 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit pozemek p.č. 559 o výměře 760 m2, v k.ú. Předslav v majetku
Obce Předslav, za část pozemku: p.č. 165/1 o výměře 666 m2, v k.ú. Předslav v majetku Měcholupské zemědělské a.s.
č. 191 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit pozemek p.č. 89/2 o výměře 332 m2, v k.ú. Makov u Předslavi
v majetku Obce Předslav, za pozemek p.č. 590/2 o výměře 335 m2, v k.ú. Předslav v majetku Měcholupské zemědělské a.s.
č. 192 – 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. 193 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: a) Oblastní charita Klatovy
– Charitní pečovatelská služba; IČ: 66388830; se sídlem Měchurova 317, 339 01 Klatovy; ve výši 10 000,- Kč na
pokrytí nákladů na zajištění provozu v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby. Žádost je
vedena pod č.j. Předslav/1054/20. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; b) Český svaz včelařů z.s., Základní
organizace Předslav; IČ: 62633490; se sídlem Předslav 119, 339 01 Klatovy; ve výši 15 000,- Kč na nákup cukru
pro přípravu krmného roztoku. Žádost je vedena pod čj. Předslav/143/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; c)
Plzeňský kraj; IČ: 70890366; se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň; ve výši 44 165,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2021. Žádost je vedena pod čj. Předslav/163/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se
hlasování: 0; d) Zdravotní klaun o.p.s.; IČ: 26547953; se sídlem Petříkova 355/7, 190 00 Praha 9; ve výši 5 000,Kč na realizaci pravidelných zdravotních klauniád v Klatovské nemocnici. Žádost je vedena pod čj. Předslav/240/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; e) TJ Sokol Předslav; IČ: 48353493; se sídlem Předslav 3,
339 01 Klatovy; ve výši vlastního podílu dotace, maximálně 20 000,- Kč na údržbu Tyršova dubu a stromů na
hřištích TJ Sokol Předslav. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/244/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; f) TJ
Sokol Předslav; IČ: 48353493; se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši vlastního podílu dotace, maximálně
25 000,- Kč na provoz a údržbu sokolovny, tj.: nákup pohonných hmot na sekání hřiště, pojištění budovy, úhrady
revizí, podíl na platbách za čerpání energií a drobné opravy. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/245/21. Pro: 9
Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; g) Tělovýchovná jednota Měcholupy z.s.; IČ: 49207245; se sídlem Měcholupy 17,
339 01 Klatovy; ve výši 100 000,- Kč na údržbu hřišť a ostatních ploch, údržbu a opravy budov zázemí, náklady na
energie. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/250/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; h) Římskokatolická
farnost Plánice, IČ: 63515555, se sídlem Kostelní 109, 340 34 Plánice ve výši 50 000,- Kč na zajištění části 3.
etapy restaurování historických varhan němčického kostela v Němčicích. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/271/21.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; i) ZKD Sušice; IČ: 00031968; se sídlem Náměstí Svobody 135, 342 01
-1-

Sušice; ve výši 30 000,- Kč na podporu celoročního provozu prodejny Předslav. Žádost je vedena pod čj. Předslav/317/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; j) SDH Předslav; IČ: 65580478; se sídlem Předslav 119, 339
01 Klatovy; ve výši 6 000,-Kč na zajištění akce „Lampiónový průvod v roce 2021“, konkrétně na financování ohňostroje a na zakoupení drobných dárků pro dětské účastníky průvodu. Žádost je vedena pod č.j. Předslav /350/21.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; k) Linka bezpečí, z.s.; IČ: 61383198; se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8;
ve výši 5 000,- Kč na provoz. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/353/21. Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se hlasování: 0.
č. 194 – ZO projednalo a s c h v a l u j e koupi části pozemku p.č. 165/29 nově p.č.165/42 o výměře 368 m2, v k.ú. Předslav, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH v majetku firmy RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61, Skvrňany,
301 00 Plzeň. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č. 195 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í Dohodu o předání a převzetí vodohospodářského zařízení mezi Měcholupskou zemědělskou a.s., Obcí Předslav a BETONOVÝMI STAVBAMI – GROUP, s.r.o.
č. 196 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 3/2021 a s c h v a l u j e rozpočtové změny
č. 4/2021.

14. zasedání ZO Předslav konaného dne 19.5.2021 v Předslavi:
Usnesení:
č. 197 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 13. zasedání ZO Předslav.
č. 198 – 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. 199 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í : starosta obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 písm. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 1. j m e n u j e paní Mgr. Petru Červenou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace s účinností od 1.srpna 2021 na funkční
období 6-ti let. 2. u r č u j e plat a jeho složky paní Mgr. Petře Červené ředitelce příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace. v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném
znění. 3. s c h v a l u j e podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o
řediteli školy/ školského zařízení.
č. 200 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Eurovia Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň, nabídková cena bez DPH 354 548,40 Kč; 2. Silnice Klatovy a.s., Jan Švec, Vídeňská 190, 339 01
Klatovy, nabídková cena bez DPH 379 497,30 Kč; 3. JSF stavební s.r.o., Lukáš Hlaváč, Koldinova 672, 339 01
Klatovy, nabídková cena bez DPH 393 559,95 Kč. b) p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na
zhotovitele stavby s firmou Eurovia Silba, a.s., IČO: 64830551 na zakázku „Oprava MK Třebíšov a Němčice“, za
cenu 354 548,40 Kč bez DPH.

15. zasedání ZO Předslav konaného dne 24.6.2021 v Makově:
Usnesení:
č. 201 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 14. zasedání ZO Předslav.
č. 202 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 559 o výměře 760 m2, v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav, za část pozemku: p.č. 165/1 o výměře 666 m2, v k.ú. Předslav v majetku Měcholupské zemědělské a.s. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 203 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 89/2 o výměře 332 m2, v k.ú. Makov u Předslavi v majetku
Obce Předslav, za pozemek p.č. 590/2 o výměře 335 m2, v k.ú. Předslav v majetku Měcholupské zemědělské a.s.
Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 204 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 578/12 v k.ú. Němčice u Klatov v majetku
Obce Předslav.
č. 205 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků – původní pp. č. 113/3, 126/1, 161/1 (dle GP pp. č. 773/28,
773/25, 773/26, 773/21) o celkové výměře 1 222 m2 vše v k.ú. Předslav ve vlastnictví města Klatovy do vlastnictví
obce Předslav, Předslav 124, 339 01Klatovy za pozemky – původní pp. č. 773/2 (dle GP pp. č. 773/29, 773/27,
773/22) o celkové výměře 582 m2 vše v k.ú. Předslav ve vlastnictví obce Předslav do vlastnictví města Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy s finančním doplatkem městu ve výši 50,00 Kč/m2, tj. celkem 32 000,00 Kč bez
DPH. Náklady spojené se směnou hradí obec Předslav.
č. 206 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o uplatňování územního plánu Předslav za uplynulé období 2009-2021,
včetně pokynů pro změnu č. 2 územního plánu Předslav, která bude pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
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č. 207 – ZO projednalo 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.
č. 208 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bez výhrad celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně
zprávy ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského
kraje.
č. 209 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku Obce Předslav za rok 2020.
č. 210 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku ZŠMŠ Předslav za rok 2020.
č. 211 – ZO projednalo a s c h v a l u j e kladný výsledek hospodaření ZŠMŠ Předslav za rok 2020 ve výši 12 666,53 Kč
a jeho rozdělení do rezervního fondu organizace 12 000,- Kč a do fondu odměn 666,53 Kč.
č. 212 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2020.
č. 213 – ZO projednalo a s c h v a l u j e na základě žádostí o poskytnutí dotace žadatelům: a) Plzeňský kraj; IČ: 70890366;
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň; ve výši 13 428,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje
v roce 2021. Žádost je vedena pod čj. Předslav/500/21. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; b) Město Klatovy;
IČ: 00255661; se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy; ve výši 2 658,- Kč na spolufinancování terénního
programu spolku Ulice pro osoby závislé na návykových látkách. Žádost je vedena pod čj. Předslav/533/21. Pro: 0
Proti: 9 Zdržel se hlasování: 0.
č. 214 – ZO projednalo a a) s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení: 1. Silnice Klatovy a.s., Jan Švec, Vídeňská 190,
339 01 Klatovy, nabídková cena bez DPH 2 286 266,56 Kč. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0;
b) p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s firmou Silnice Klatovy a.s., IČO:
45357307 na zakázku „Oprava MK Předslav“, za cenu 2 286 266,56 Kč bez DPH. Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se hlasování: 0
č. 215 – 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. 216 – ZO projednalo a s c h v a l u j e proplacení pojistné události spojené s výkonem funkce na majetku starosty obce
Bc. Miloslava Kreuzera ve výši 22 400,- Kč.
č. 217 – ZO projednalo a s c h v a l u j e sl. Bc. Vendulu Sedláčkovou jako přísedící Okresního soudu Klatovy na volební období 2021-2025.
č. 218 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 5/2021 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č.
6/2021.

Informace obecního úřadu
Odpadové hospodářství

Zpráva o uplatňování územního plánu Předslav

V loňském roce, nám svozová firma odmítla svést nebezpečný odpad z důvodu možné nákazy coronavirem, jak se
nakonec ukázalo, s tímto nebezpečím se už budeme muset
naučit žít. Letos se svoz nebezpečného odpadu uskutečnil
29.5. v celé obci. Ve stejném termínu hasiči SDH Předslav
provedli i sběr elektroodpadu. Neplánovaně svozová firma
přistavila i kontejnery na objemný odpad, prokázalo se, že
pokud je možnost, není pro nás problém i tyto velkoobjemové kontejnery naplnit. dost mě mrzelo, že jsme z kontejnerů
vytřídili velké množství elektroodpadu a pneumatik. Přesto
si myslím, že tato akce byla úspěšná a prospěšná.
V rámci akce Ukliďme Česko byly vyčištěny od odpadků strouhy u komunikací v obcích Předslav, Němčice a Měcholupy. Letošní neorganizovaný ročník akce ukázal, kdo
má opravdu zájem udržovat naše okolí. Přesto se akce zúčastnilo 19 občanů a dvě děti, celkem bylo posbíráno 200 kg
odpadků. Děkuji za jejich pomoc.
Také chceme upozornit občany Předslavi, že kvůli právě
zahajované práci na úseku výstavby kanalizačního řadu od
rybníka u autobusové čekárny po silnici nahoru k rozcestí a
pokračujícím pak ulicí vedoucí k Měcholupům, bylo rozhodnuto přemístit kontejnery na tříděný odpad z jejich stávajícího místa na rozcestí dočasně dolů k čekárně. Je tomu
tak proto, aby po čas uzavírky zmíněné komunikace mohly
být tyto kontejnery vyváženy svozovou firmou.

Zpráva o uplatňování územního plánu je nedílnou součástí pravidelného vyhodnocování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona) a je povinností pořizovatele územního plánu ji zpracovat, projednat a předložit příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Schválení této
předložené zprávy je nutnou podmínkou pro pokračování
pořizování změny č. 2 územního plánu Předslav, neboť
schvalovaná zpráva, vyjma sebe samotné, obsahuje rovněž
pokyny pro zpracování této změny územního plánu.
Návrh zprávy byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, byl zveřejněn v určené lhůtě
způsobem umožňujícím dálkový přístup, rovněž byl k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Předslavi. K návrhu
byla uplatněna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, veřejnost mohla uplatnit své požadavky. Na základě obdržených
požadavků byla provedena úprava Zprávy a obsažených pokynů. Všechna obdržená vyjádření a stanoviska budou následně předána vybranému zhotoviteli k zapracování.
Od 1. 1. 2018 legislativa zavedla možnost projednávání
změn územních plánů tzv. zkráceným postupem. Po schválení zprávy a následném vypracování návrhu změny územního plánu Předslav bude přistoupeno k jejímu veřejnému
projednání. Pokud někdo z občanů chce požádat o změnu územního plánu, má ještě možnost podat žádost na
obci nebo následně na veřejném projednání podat svoje

-3-

připomínky. Po jejím úspěšném projednání v souladu s požadavky stavebního zákona bude předložena Zastupitelstvu
obce Předslav k vydání.

Změna v hromadné dopravě
Od 13. června 2021 platí poupravené jízdní řády autobusů, projíždějících našimi obcemi a zajíšťujících zde hromadnou dopravu. Na základě oprávněného požadavku makovských občanů, že po prosincové úpravě jízdních řádů
mají z Makova do Klatov prakticky jen jediný vhodný spoj,
se obec Předslav obrátila s žádostí o nabídku řešení na společnost POVED s.r.o. Ta je organizátorem veřejné dopravy
Plzeňského kraje a zajišťuje v něm tedy veškerou koordinaci integrované dopravy. Řešení byla nabídnuta teoreticky
dvě, ale technicky šlo vždy jen o to, že stávající spoj číslo 8
od Plánice, který dosud končil ve 14:07 v Petrovičkách, by
přes Makov a Měcholupy pokračoval až do Újezdce, teprve
odkud by pak pokračoval jako spoj linky 940 (Klatovy-Ostřetice-Kbel), jedoucí z Újezdce do Klatov. Rozdíl v nabízených řešeních byl pouze v tom, že pokud by se jednalo o
pravidelný spoj, kdy by autobusy takto jezdily každý pracovní den, tak by se každoroční příspěvek obce Předslav na autobusovou dopravu, který v letošním roce zatím činil 44 165,Kč, musel zhruba zdvojnásobit. Ve druhém případě, kdy by
tento spoj byl pouze v takzvaném režimu „na zavolání“, by
pak obec ke stávajícímu příspěvku na dopravu připlácela
navíc „pouze“ 13 432,00 Kč.
Dopravní obslužnost pro naše občany není vedení obce
nikterak lhostejná, avšak uvedená cena za nikterak komfortní řešení dané situace není zanedbatelná. Navíc vůbec
není jisté, kolikrát bude onen zmiňovaný spoj využíván. Proto obec sice požádala POVED o změnu jízdního řádu ve
smyslu oné druhé možnosti, tedy že se bude jednat o spoj
„na zavolání“, současně ale zkusí hledat jiné možnosti, jak
efektivněji řešit tuto problematiku dopravní obslužnosti.

Nové internetové stránky obce a
náhrada Mobilního rozhlasu
Státní legislativa, která jednotlivým obcím nařizuje zřízení a vedení obecních internetových stránek, se v průběhu
času vyvíjí, zpřesňuje a rozšiřuje. 28. března 2019 byla přijata úprava zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru. Pro webové stránky
spuštěné před datem přijetí této novely zákona, začala být
závazná od 23. září 2020. Protože pak tato pravidla zahrnují
mnoho závazných norem, rozhodlo se vedení obce Předslav nechat si vytvořit nový vzhled a funkčnost svých internetových stránek profesionální firmou, která je právě na
tvorbu webů pro obce speciálně zaměřena. Původní internetové stránky obce Předslav byly vytvořeny již roku 2006
a obsahovaly tak velké množství doposud zveřejněných informací. Bylo tedy rozhodnuto, všechny ty více důležité převést i pod novou podobu stránek, a tak převod stávajících
dat, trval nějaký čas. Stránky obce Předslav v jejich nové
podobě pak byly zpřístupněny 26. dubna 2021 a od té doby
jsou pravidelně aktualizovány novými informacemi.
Společnost, která nový vzhled těchto stránek vytvořila a
která z technického hlediska i nadále jejich provoz zabezpečuje, pak obci nabídla i alternativu k dosavadní službě
Mobilního rozhlasu. Ta je navíc s novými obecními strán-

kami úzce provázána, a především je nesrovnatelně levnější nežli doposud využívaná služba. Vedení obce se proto
rozhodlo od smlouvy s Mobilním rozhlasem odstoupit a začít využívat tuto nově nabízenou službu. Pro rok 2021 pak
poběží ještě obě služby paralelně, aby občané měli čas se
do nové platformy zaregistrovat a nenastal tak problém
s nějakým okamžitým přechodem.
Upozorňujeme tak naše občany, kteří již přijímají informace z naší obce prostřednictvím Mobilního rozhlasu,
aby včas učinily přechod na tuto novou službu, neboť ta
stávající zhruba do půl roku zanikne. Možnosti mají prakticky dvě. Buďto si tento přechod provedou sami podle dále zde uvedeného návodu, anebo ti, kteří si na to sami netroufají, mohou přijít na obecní úřad, kde jim s tímto přestupem rádi pomůžeme.
Kdo se tohoto úkonu hodlá zhostit sám by měl vědět, že
v případě této nové platformy se jedná o dvě, zdánlivě samostatné služby. První z nich se týká pouze takzvaných
„chytrých mobilních telefonů“ a jedná se o aplikaci, kterou
si do nich jejich majitelé nově nainstalují, podobně, jako
tam doposud měli nainstalován „Mobilní rozhlas“. Tato
nová aplikace se jmenuje „V obraze“ a odkaz na ni naleznete v levém sloupci* úvodní stránky obecního webu, pod
„Kalendářem akcí“ v bloku s názvem „Mobilní aplikace“.
Tato aplikace je volně ke stažení, a to jak pro telefony s operačním systémem Android (ke stažení z odkazu na Google
play) i ty s operačním systémem iOS (ke stažení z odkazu
na App Store). Ona druhá služba se týká zasílání informací na e-mailové adresy nebo prostřednictvím SMS. Pro připojení se k této službě je nutno provést registraci, ke které
se dostanete pomocí odkazu vyskytujícímu se rovněž v levém sloupci úvodní stránky obecního webu, a to hned na
samém vrcholu sloupce*. Konkrétně se jedná o tlačítko
s textem „Chci se zaregistrovat“, v bloku nazvaném „Informace od nás“. Po kliknutí na ně budete přesměrováni na
registrační „formulář“, sestávající ze čtyř velice jednoduchých kroků, přičemž první krok je splněn už tím, že do
formuláře přistoupíte právě z našeho webu. Ve druhém
kroku si vyberete kategorie, ve kterých chcete být od obce
informováni. Ve třetím kroku jste vyzváni k zadání e-mailové adresy a případně též telefonního čísla, a zároveň zde
uvedete vámi zvolené heslo. Heslo je potřeba pro příští přístup k případné změně vámi zde nyní uváděných dat. Následně zde pak musíte ještě potvrdit i souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů (tj. se zadanou e-mailovou
adresou a telefonním číslem). Posledním krokem pak už je
pouze kliknutí na tlačítko k dokončení registrace. Pokud
snad někdo nemá žádnou e-mailovou adresou a chtěl by si
zaregistrovat jen své telefonní číslo pro případné SMS (které ale obec hodlá využívat jen v těch nejnutnějších případech), tento formulář mu to bohužel neumožní, ale zajistit
mu to můžeme na obecním úřadě.
Doufáme, že včas přejdete na tuto novou službu, která
dnes již plně funguje a od příštího roku pak zcela nahradí dosavadní Mobilní rozhlas.
* Toto platí pro takzvané „desktopové“ zobrazení webových stránek, tedy na display počítače. V případě zobrazení stránky na mobilním telefonu, kde je vše jen v jednom
jediném sloupci, najdete příslušné bloky zhruba ve třetí třetině obsahu stránky.
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Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
V měsíci dubnu se školní výuka vrátila v podstatě do
běžného režimu. Díky skvělé spolupráci v období distanční
výuky bylo probráno veškeré učivo předepsané pro dané
ročníky. Zaměřili jsme se na důkladné procvičení učiva a
individuálně na prodloužený výklad.
Podařilo se nám zorganizovat dvě školní exkurze zaměřené na historii. Na hradě Skála u Přeštic si žáci vyzkoušeli
práci archeologů, v muzeu v Přešticích nahlédli do historie
starých řemesel a s ředitelem klatovského muzea se vypravili za pověstmi Klatov. Třetí exkurze, neméně zajímavá,
byla do Měcholupské zemědělské, a.s.
Žákům pátého ročníku se velice vydařil projekt Finanční gramotnost. Měli možnost vyzkoušet si, jak by obstáli
jako podnikatelé. Připravili si podnikatelskou činnost, kterou nabízeli svým spolužákům. Letošní nabídka byla opravdu různorodá a nápaditá. Počínaje výrobou záložek do knih,
nabídky pečeného cukroví, hraček, svíček, mýdel a dekorativních obrázků, lodiček a bonbonů až po hazardní hru. Pomocí třídních korun, které dostal každý žák, se všichni s radostí pustili do obchodování. Každý si mohl vybrat službu
nebo zboží, které ho nejvíce zaujalo a nakupovat. Podnikatelé zapisovali svoje tržby a vedli účetnictví. O služby
byl velký zájem a tak během tří dnů všichni svůj rozpočet
vyčerpali. Nejlepším podnikatelským záměrem se ukázal
prodej hraček. Následovala nabídka lodiček z kůry, obrázků, svíček, mýdel a bonbonů. Třetí místo v úspěšnosti měl
prodej pečeného cukroví a po něm výroba záložek. Nejhůře dopadl hazard, což nasvědčuje tomu, že žáci ke svému

finančnímu obnosu přistupovali zodpovědně a dokázali ho
efektivně využít.
Všem žákům pátého ročníku patří velký dík za nevšední
nápady, snahu a ochotu. Mnohdy se na výrobě zboží nemalou měrou podíleli i členové rodiny, kteří investovali spoustu volného času.
Ve středu 9. června 2021 se v mateřské škole konalo
slavnostní rozloučení s předškoláky. Předškoláci svým malým kamarádům přednesli nacvičené básně a zazpívali písně
doplněné hrou na dětské hudební nástroje. Následovala promenáda se školními taškami. Slavnost byla zakončena pasováním předškoláků na školáky, kdy děti dostaly šerpy a
dárky na rozloučenou.
Budoucí prvňáčci byli pozvání také do základní školy,
kde se seznámili s prostředím třídy a byli velice mile přijati ostatními školáky a paní učitelkou, která si pro ně připravila krátký program.
Dětem přejeme hodně spokojenosti a úspěchů v první
třídě.
Pro nový školní rok bylo do mateřské školy zapsáno 10
dětí, mateřská škola bude mít od září naplněnou kapacitu.
Do 1.ročníku základní školy v září nastoupí 9 nových školáků.
Od 1.8.2021 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Petra Červená.
Všem dětem i žákům přejeme krásné prázdniny.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Alena Kroupová

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Fotbal ve druhé polovině letošního roku
Nejbližší akcí, která nyní stojí před TJ Měcholupy, je
uspořádání 53. ročníku tradičního Memoriálu Jana Vlasáka. Ten se letos uskuteční v sobotu 3. července a na jeho
pořadu bude krom domácího fotbalového utkání Měcholupy – Měcholupy i dětský den, kterým chtějí měcholupští fotbalisté zpestřit dětem začátek letních prázdnin.
Co se fotbalových soutěží v naší republice týče, tak už
dva za sebou následující ročníky mají velmi nestandardní
průběh. Celosvětová pandemie koronavirového onemocnění zapříčinila, že jak v ročníku 2019/2020 tak i v tom následujícím 2020/2021 se všechny zahájené neprofesionální
fotbalové soutěže už nedohrály. V obou případech došlo
k jejich přerušení v té fázi, kdy kvůli striktním vládním
opatřením začal mimo jiné platit i zákaz organizovaného
sportování.
V rámci okresního přeboru klatovského okresu pak bylo
právě mužstvo TJ Měcholupy v obou ročnících favoritem
soutěže a v době jejího přerušení stálo v obou případech na
samém vrcholu výsledkové tabulky. Když Fotbalová asociace rozhodovala o tom, co by se mělo udělat s nedokončenými soutěžemi, bylo stanoveno, že podle nedokončených

výsledků nebudou v žádné z nich ani postupující ani sestupující družstva, ale že se následující ročníky odehrají se
stávajícími skupinami soutěžních týmů.
V Plzeňském kraji však nakonec došlo k jisté situaci, díky níž byla některá družstva mezi soutěžemi přeci jen přemístěna. Stalo se totiž, že oddíl TJ Žichovice, který vedl tabulku nedohrané krajské soutěže v 1.A třídě, se z ní kvůli
rozpadu kádru odhlásil a příští sezonu se rozhodl hrát pouze
na okresní úrovni. Tím se ale v kraji uvolnilo jedno místo,
které tak bylo nutno zaplnit týmem z Klatovska. To pak vedlo k historickému postupu mužstva TJ Měcholupy, které
tak na základě posledních výsledků z nedohraných ročníků
bylo nyní nově zařazeno do 1.B třídy krajské soutěže.
Ta pak bude podle předběžných údajů zahájena v průběhu víkendu 7. a 8. srpna, kdy se odehrají její první zápasy. Mimo jiných soupeřů se v této soutěži měcholupští
střetnou třeba s SK Bolešiny nebo FK Horažďovice, ale i
s řadou dalších týmů nejenom klatovského okresu. Prozatím
neoficiální informace pak říká, že v onom prvním zápase by
se Měcholupy měly utkat s týmem SK Klatovy 1898.
Držme jim proto všichni palce a přejme jim, ať v této
soutěži vyšší kategorie mají nejenom dost sil na příznivé
výsledky, ale rovněž i to, aby se fotbalové soutěže opět dohrávaly celé a nebyly už znovu přerušovány.
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Historie
Pohřbívání uvnitř kostela – 2 (dokončení)
Minule jsem se zmiňoval mimo jiné o tom, že kdysi platilo, a to i na venkově, že v chrámovém prostoru kostelů
byly často pohřbívány i osoby, většinou z řad šlechty, které
patřily k patronům těchto kostelů. Ne jinak tomu bylo i
v Předslavi, kde máme písemně doloženo několik pohřbů
do místního kostela svatého Jakuba většího. Jako základní
zdroj těchto informací nám může posloužit matriční kniha
předslavské farnosti a další informace pak přináší i článek
Víta Aschenbrennera vydaný ve Sborníku prací z historie
a dějin umění Klatovska číslo 5 z roku 2008. Autor v něm
popisuje informace čerpané z Diaria řádového ekonoma klatovských jezuitů. Dozvídáme se tak, že se v úterý 8. února
1704 ráno vydalo několik členů jezuitského řádu do nedaleké vsi Předslav k pohřební bohoslužbě za blíže nejmenovaného zesnulého syna tehdejšího majitele tamního panství, nejjasnějšího pana Viléma Kanického z Čachrova,
aby jako vítaní hudebníci dodali obřadu za zesnulého šlechtického synka patřičný lesk. Jak se tam pak dále dozvídáme, měli klatovští jezuité velmi silný motiv k účasti na
tomto předslavském pohřbu, neboť zemřel syn a dědic prvního studenta klatovského gymnazia. Ve zmíněné matriční
knize je pak možno zápis o tomto úmrtí skutečně dohledat,
figuruje tam jako druhý záznam roku 1704, a po jistém úsilí se z něj lze dočíst toto: „8. února pochován jest urozený
mladý pán Kanický, ve chrámu páně předslavském sv. Jakuba, věku svého 4letý“.
V článku Víta Aschenbrennera se dále můžeme dočíst,
že ale ani otec zesnulého a pohřbeného mladičkého Kanického, Vilém Jetřich Kanický, po synkově smrti na tomto
světě už moc dlouho nepobyl a zemřel čtyři roky po něm.
Že pak byl jeho pohřeb, opět v prostoru předslavského kostela, pro klatovské jezuity významnou událostí údajně
svědčí i fakt, že se zpráva o úmrtí pana Kanického na záchvat mrtvice, k němuž v Předslavi došlo v noci z 18. na
19. října 1708, objevuje v zápiscích jezuitského ekonoma
prakticky okamžitě a to již v pátek 19. října. Dále je z jeho
zápisků možno vyčíst, že se následující týden v Předslavi
vše připravovalo k pohřebním slavnostem, které se měly
konat následující čtvrtek 25. října. Den před samotným pohřbem, 24. října, pak požádala dcera pana Kanického paní
Anna Ludmila z Conence společně s blíže neuvedeným panem Kokořovcem z Kokořova klatovskou jezuitskou kolej
o zápůjčku veškerého pohřebního náčiní pro zvýšení lesku
zádušní slavnosti. Pozůstalým bylo v tom vyhověno a vše
potřebné vzápětí putovalo na předslavské sídlo. K slavnostní pohřební bohoslužbě vyrazili pak z klatovské jezuitské
koleje ve čtvrtek 25. října 1708 v ranních hodinách pánové
páter Kouřimský a páter František Třebícký, aby v kostele
svatého Jakuba sloužili mše za duši zesnulého. Zápisky dokonce uvádějí, že po skončení obřadů byli klatovští jezuité
v Předslavi pohoštěni a domů do Klatov se navrátili až
k večeři. Záznam o tomto úmrtí pak opět můžeme dohledat
v matriční knize předslavské fary a v něm se nám může
podařit přečíst následující text: „Léta páně 1708 dne 24.
října uloženo jest tělo v kostele sv. Jakuba urozeného rytíře pana Viléma Jetřicha Kanického 84 léta a 5 měsíců věku svého nejvyššího.“ Je zajímavé, že v matrice je uvedeno
datum pohřbu 24., ale v diáři ekonoma klatovských jezuitů

sojí 25. října. Buď zde tedy šlo o chybný zápis, pravděpodobně v matrice, neboť v jezuitském diáři se uvádí i to, že
šlo o čtvrtek, nebo snad bylo tělo šlechticovo zaneseno do
chrámového prostoru již den před pohřbem. Tolik tedy
k zjištěným, avšak dosud ne příliš známým skutečnostem o
pohřbívání v chrámovém prostoru předslavského kostela
sv. Jakuba Většího. Ve stejné matriční knize se pak nalézá
ještě jeden zápis, vztahující se k rodu Kanických. Je starší
než oba dva předchozí, pochází z roku 1701, ale výslovně
neuvádí pohřbení v chrámovém prostoru, i když vzhledem
k rodu se to dá očekávat. V onom textu stojí doslova toto:
„Leden léta páně 1701. 13. zesnul v Pánu pan Karel Kanický z Čachrova rozený, všemi svátostmi opatřen maje let
okolo 38“.
Minule jsem se též zmiňoval o pohřbení předslavského
faráře Jana Grünera do krypty kostela v Klatovech. Avšak
ne všichni kněží v minulosti, zejména v pozdější době, bývali pohřbíváni v interiérech kostelů. Někteří byli po své
smrti převáženi do místa svého rodiště a ukládáni do rodinných hrobů, jiní pak zase do hrobů na hřbitovech svých
farností. Dokladem toho jsou třeba dosud dobře označené
hroby bývalých němčických farářů na tamním hřbitově, jako hrob Čeňka Kopáče, který zemřel v prosinci 1900 nebo
společný hrob farářů Františka Michálka, pohřbeného roku
1914 a Jana Stoidla, uloženého tam roku 1968.
Zvyklost pohřbívání uvnitř kostelů obecně se pak na našem území s mírnými obměnami udržela nepřetržitě od 9.
až do druhé poloviny 18. století. Avšak už od poloviny století 16. se postupně začaly ozývat hlasy, dožadující se přesunu míst k ukládání zemřelých, tedy těch na hřbitovech
kol kostelů ležících uvnitř měst a obcí i těch uvnitř chrámů, někam mimo zastavěné oblasti. Tyto názory pak sílily
především v dobách různých epidemií (zejména moru), kdy
všechny ovládal strach z nákazy. Ke striktnímu řešení došlo ale až za josefínských reforem, kdy jeden z panovníkových patentů, pro království české vyhlášený českým guberniem 3. září 1772, přinesl radikální všeobecná pravidla pro
pohřbívání mrtvých. Ta představovala nekompromisní požadavky (odůvodňované zájmem o zdravotní stav obyvatelstva), vedoucí k odstranění příbytků mrtvých z dosahu živých. Šlo zejména o zákaz pohřbívání zemřelých uvnitř
kostelů, ale mělo dojít a leckde i docházelo, k rušení hřbitovů kolem kostelů a jejich novému zřizování mimo obvody měst či obcí. Není zcela jisté, do jaké míry se dodržování těchto nařízení dařilo prosazovat, neboť stejné
požadavky byly nařizovány i později, například dvorským
dekretem z 12. listopadu 1774. V našem regionu pak třeba
situace kolem hřbitova v Němčicích nebude mít s tímto nařízením patrně nic společného, protože tam k jeho přesunu,
z původního místa, které se dříve rozprostíralo rovněž kolem kostela, došlo zřejmě již mnohem dříve, neboť hřbitovní kaple na současném tamním hřbitově byla založena
již roku 1610.
Nařízení císaře Josefa II. ohledně pohřebnictví šla však
tak daleko, že zakázal i pohřbívání v rakvích, místo kterých
měli být nebožtíci ukládáni do hrobů pouze zašiti v plátěných pytlích. To bylo odůvodněno jednak snahou o zajištění rychlejšího rozkladu těl a také poukazem na úsporu dřeva, která dodržováním tohoto nařízení nastane. V habsburské monarchii se ale proti tomuto nařízení vznesla neví-
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daná vlna nevole a třebaže císař zprvu soudil, že to chce
jen čas, než si poddaní zvyknou, odpor neslábl, a Josef II.
tak musel svůj zákaz používání rakví po roce odvolat. Po
jeho smrti, kdy jej na císařském trůnu vystřídal jeho mladší bratr Leopold II., došlo k přehodnocení mnoha Josefových patentů a mimo jiné došlo i ke zrušení zákazu pohřbívání uvnitř chrámových prostor.
Josefínské reformy tak byly prakticky jedním z prvních
světských zásahů do systému, který u nás v oblasti pohřebnictví spadal vlastně zhruba už od 11. století téměř výlučně
pod pravomoc katolické církve. Výjimku z něj měli v podstatě jen osoby jiného vyznání, například židé nebo v předreformačním obdobím utrakvisté, tedy vyznavači podobojí.
Vydáním tolerančního patentu roku 1781 zde byly zlegalizovány další tři, třebaže neprivilegované a jen tolerované
církve, které si pak ze svých vlastních prostředků musely
vybudovat mimo jiné třeba i své vlastní hřbitovy. Další
světské zásahy do pravomoci katolické církve ohledně pohřbívání přinesli jednak ve druhé polovině 19. století říšský zákon číslo 68/1870 ř.z., týkající se organizace veřejné
zdravotní služby, který prakticky otevřel možnost vzniku
necírkevních hřbitovů a pak až zákony vydané po vzniku
samostatné Československé republiky. Ten první, zákon č.
180/1919 Sb. přijatý už 1. dubna 1919, například poprvé
po mnoha staletích povoloval pohřeb žehem. Poté však do-

cházelo k tomu, že urny s popelem zesnulých odmítala katolická církev ukládat na svých hřbitovech, a tak i tuto záležitost řešil nový zákon o pohřebnictví z roku 1925.
Další významnou změnu v pohřebním zákonodárství přinesl v padesátých letech 20. století zákon č. 4/1952 Sb. a
zejména pak k němu se vztahující nařízením ministra zdravotnictví č. 8/1955 Sb., které ve svém důsledku odňalo
všem církvím veškerá práva k místům určeným k pohřbívání a přeneslo je na místní národní výbory. Tím pak také
prakticky zanikla možnost ukládat zemřelé do chrámových
interiérů, které nadále nebyly pokládány za veřejná pohřebiště. Následně pak až roku 2002 umožnil stát registrovaným církvím a náboženským společnostem obnovit správu
nad jejich vlastními hřbitovy. V současné době je tak opět
možno setkat se s obnovením pohřbívání v kostelech, neboť podle dnes platné právní úpravy lze kostelní kryptu jako neveřejné pohřebiště zřídit a provozovat, ale výhradně
jen na návrh registrované církve na pozemku v jejím vlastnictví.
Tolik tedy obecně o historii i současném stavu pohřbívání zesnulých, zejména pak uvnitř kostelů, navíc se zaměřením na konkrétní zjištěné případy, vztahující se k naší
obci.
Václav Zíka

Kultura
Informace kulturní komise
Po dlouhé pauze, kdy bylo všechno jinak než obvykle,
se pomalu vracíme k životu před covidem. V letošním roce
jsme měli připravené vítání občánků, které se nemohlo uskutečnit. Doufáme, že se situace nezhorší a vítání nových
občánků bude moci proběhnout v první polovině září. Ro-

diče nově narozených dětí budou včas pozváni. Bude-li to
možné, proběhnou snad i vánoční koncerty i jiné akce.

Pozvánka
V neděli 25. července 2021 od 16.00 hodin se v kostele
svatého Jakuba Většího uskuteční poutní mše svatá.

Různé
Něco pro pobavení
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Anna Vlasáková

Pro lepší informaci zde uvádíme změněné jízdní řády týkající se spoje po 14:00 hodině z Makova a
Měcholup na Klatovy, o němž se psalo na straně 4 v článku „Změna v hromadné dopravě“.
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