Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 61. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2022

Vážení spoluobčané,
letošní letní Zpravodaj Vám vydáváme s menším zpožděním. Hlavním důvodem je posunutí termínu zasedání
Zastupitelstva obce Předslav na nejzazší termín 30.6.2022, tedy těsně před začátkem prázdnin. Doufal jsem, že
budeme mít dokončenou stavbu ČOV a odkanalizování obce, překážky na stavbě, překopané propustky a regulace
potoka, dále recyklace a likvidace zbytku kontaminovaného výkopku, jsou problémy, které se v současné době
snažíme vyřešit.
Z důvodu revize katastrálního operátu byla provedena kontrola nemovitostí v Předslavi, Měcholupech, Petrovičkách, Makově a Třebíšově. V současné době většina občanů v těchto částech obce i obec samotná obdrželi
vyrozumění k provedení nápravy současného stavu. Mnozí tak již učinili. Chtěl bych vyzvat všechny občany, kteří
potřebují s touto záležitostí pomoci, aby se obrátili na obec, popřípadě přímo na pracovnice Katastrálního úřadu
v Klatovech.
V uplynulém období jsme nově začali řešit zvýšené množství žádostí o vydání rozhodnutí silničně správního úřadu.
V minulosti stačil při povolení vstupu do místních a účelových komunikací pouze souhlas obce. Podle nových pravidel
je potřeba rozhodnutí silničně správního úřadu, jehož součástí je často i vyjádření Policie České republiky.
Upozorňujeme občany, že toto opět prodlužuje žádost o stavební povolení a všechny žádosti o zvláštní užívání
komunikací.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně krásných letních dní, zasloužený odpočinek na dovolené, radost,
spokojenost a hlavně zdraví.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
20. zasedání ZO Předslav konané dne 28.4.2022 v Makově:
Usnesení:
č. 271 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 19. zasedání ZO Předslav.
č. 272 – ZO projednalo a n e s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 289/6 o výměře cca 39 m 2, v k.ú. Měcholupy u Předslavi v majetku Obce Předslav.
č. 273 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr směnit část pozemku p.č.927 o výměře cca 885 m 2 za část pozemku p.č.935 o výměře cca 885 m2 oba v k.ú. Třebíšov.
č. 274 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu 2022,
panu Romanu Raišlovi, Janovice nad Úhlavou 395, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 64387259. Maximální počet akcí – taneční zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 275 – 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. 276 – 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
15 000,- Kč na pokrytí nákladů provozu střediska charitní pečovatelské služby v Měčíně. Žádost je vedena
pod č.j. Předslav/1150/21. Pro: 8 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 30 000,- Kč na nákup
cukru pro přípravu krmného roztoku. Žádost je vedena pod čj. Předslav/197/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se
hlasování: 0; c) TJ Sokol Předslav; IČ: 48353493; se sídlem Předslav 3, 339 01 Klatovy; ve výši 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 vodného a na drobné opravy. Žádost je vedena pod čj.
Předslav/189/22. Pro: 8 Proti:0 Zdržel se hlasování: 0; d) SDH Předslav; IČ: 65580478; se sídlem
Předslav 119, 339 01 Klatovy; ve výši 6 000,-Kč na zajištění akce „Lampiónový průvod v roce 2022“,
konkrétně na financování ohňostroje a na zakoupení drobných dárků pro dětské účastníky průvodu. Žádost
je vedena pod čj. Předslav/213/22. Pro:8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; e) SDH Předslav; IČ: 65580478;
se sídlem Předslav 119, 339 01 Klatovy; ve výši 2 500,- Kč na zakoupení praktických kompaktních várnic
pro uchování požadované teploty pokrmů či nápojů. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/214/22. Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; f) ZO Českého zahrádkářského svazu Předslav; IČ: 66343976; se sídlem
Petrovičky 3, 339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- Kč příspěvek na zabezpečení expozice místního spolku na
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výstavě ovoce, zeleniny a květin „Zahrada Pošumaví“ v Klatovech. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/227/22.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; g) SDH Měcholupy; IČ: 65580443; se sídlem Měcholupy, 339 01
Klatovy; ve výši 3 000,- Kč na akci Měcholupská lávka, tj. nákup cen pro soutěžící, pohárů a diplomů.
Občerstvení pro pořadatele. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/239/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování:
0; h) SDH Měcholupy; IČ: 65580443; se sídlem Měcholupy, 339 01 Klatovy; ve výši 8 000,- Kč na
Makovskou traktoriádu, tj. nákup cen pro závodníky, poháry, diplomy, propagace akce, materiál pro
bezpečnost a udržení pořádku. Občerstvení pro pořadatele. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/238/22. Pro:
8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; i) Římskokatolická farnost Plánice, IČ: 63515555, se sídlem Kostelní
109, 340 34 Plánice; ve výši 50 000,- Kč na zajištění části 4. etapy restaurování historických varhan
němčického kostela v Němčicích. Žádost je vedena pod čj. Předslav/272/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; j) Linka bezpečí, z.s.; IČ: 61383198; se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8; ve výši 5 000,-Kč na
částečné pokrytí nákladů na provoz celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, které poskytují
pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či kritických životních situacích. Žádost je vedena pod
č.j. Předslav/271/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; k) SDH Němčice; IČ: 65580451; se sídlem
Němčice 53, 339 01 Klatovy; ve výši 10 000,- Kč na zajištění cen při pouťovém nohejbalovém turnaji.
Dětský den nákup cen pro děti. Rozsvícení vánočního stromečku, nákup ozdob. Žádost je vedena pod č.j.
Předslav/275/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; l) Mgr. Lenka Kolomazníková; bytem Petrovičky,
339 01 Klatovy; ve výši 5 000,- Kč na zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromku v Petrovičkách“.
Žádost je vedena pod č.j. Předslav/276/22. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 1; m) Mgr. Lenka
Kolomazníková; bytem Petrovičky, 339 01 Klatovy; ve výši 6 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů akce
„Uspořádání Novoročního ohňostroje v Petrovičkách“. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/277/22. Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se hlasování: 1; n) Tělovýchovná jednota Měcholupy; IČ: 49207245; se sídlem Měcholupy
17, 339 01 Klatovy; ve výši 100 000,- Kč na údržbu hřišť, údržbu ostatních ploch, údržbu a opravy budov a
zařízení, náklady na energie. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/278/22. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se
hlasování:1; o) Město Klatovy; IČ: 00255661; se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy; ve výši 2 822,Kč příspěvek na spolupráci terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových
látkách. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/280/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0; p) Plzeňský kraj;
IČ: 70890366; se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň; ve výši 44 330,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti
Plzeňského kraje v roce 2022. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/304/22. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se
hlasování: 0; q) Plzeňský kraj; IČ: 70890366; se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň; ve výši 6 872,- Kč na
zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022. Žádost je vedena pod č.j. Předslav/328/22.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0.
č. 277 – ZO projednalo a s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Předslav na
akci „Předslav, části obce Třebíšov a Petrovičky, křížky“ ve výši 50 000,- Kč.
č. 278 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zrušení Regulačního plánu obytné zóny Předslav, který nabyl účinnosti
dne 30.12. 2005.
č. 279 – ZO projednalo a s t a n o v u j e počet zastupitelů ZO pro období 2022 – 2026 na 9 osob.
č. 280 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezúplatný převod vyřazené techniky JSDH Němčice Automobil terénní
M1 ARO M461, VIN 21332, SPZ KT 2159, z majetku obce do majetku SDH Němčice IČ: 65580451.
Náklady spojené s převodem hradí SDH Němčice.
č. 281 – ZO projednalo a s c h v a l u j e sjednání stálé právní pomoci obci a p o v ě ř u j e starostu obce k sepsání Smlouvy o poskytování právní pomoci s advokátem JUDr. Danielem Balounem, Václavská 12, 339 01
Klatovy, č.reg. ČAK 10258, IČ 002 56 021 za 5 000,- Kč měsíčně s platností od 1.5.2022.
č. 282 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 3/2022 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 4/2022.

21. zasedání ZO Předslav konaného dne 9.5.2022 v Předslavi:
Usnesení:
č. 283 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 20. zasedání ZO Předslav.
č. 284 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2020 na provedení stavby
„Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ a p o v ě ř u j e starostu obce k podepsání Dodatku
č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2020 na provedení stavby „Předslav – odkanalizování a čištění
odpadních vod“.
č. 285 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce nechat vypracovat rozbor ceny Změnových listů na nároky
zhotovitele (související zejména s prováděním sanací podloží objektu ČOV, zvětšení otvorů dveří na ČOV,
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změna přípojky NN k ČOV, provizorní zapravení komunikací SúS PK, chybná položka rozpočtu na stoce
B, provádění sanací na stokách A, A1, A2, A3, A4 a B, likvidace kontaminované zeminy, kolize nové
splaškové kanalizace se stávajícím propustkem na stoce B).

22. zasedání ZO Předslav konaného dne 30.6.2022 v Makově:
Usnesení:
č. 286 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 21. zasedání ZO Předslav.
č. 287 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemku p.č. 590/2 o výměře 22 m 2, odhadní cena 2 336,40 Kč a
části pozemku p.č. 786/1 o výměře 130 m 2 + 72 m2, odhadní cena 17 161, 92 Kč, oba v k.ú. Předslav v majetku obce Předslav, za část pozemku: p.č. 592/3 o výměře 239 m 2 + 118 m2, odhadní cena 50 551,20 Kč
v k.ú. Předslav v majetku BSG s.r.o. Náklady spojené se směnou hradí každá ze stran z jedné poloviny.
Obec Předslav doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 31 052, 88 Kč.
č. 288 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodat část pozemku p.č. 788/2 o výměře 247 m 2, odhadní cena
52 462,80 Kč a pozemek p.č. 788/1 o výměře 237 m 2, odhadní cena 50 338,80 Kč, oba v k.ú. Předslav
v majetku obce Předslav, za celkovou cenu 102 801,60 Kč společnosti BSG s.r.o., Předslav 99, 309 01
Předslav. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
č. 289 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o změně č. 3. územního plánu Předslav.
č. 290 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bez výhrad celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Při dílčím přezkoumání byl zjištěn nedostatek ÚSC neuveřejnil na profilu zadavatele do
15 dnů od uzavření smlouvy Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace Předslav“.
č. 291 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku Obce Předslav za rok 2021.
č. 292 – ZO projednalo a s c h v a l u j e roční účetní závěrku ZŠMŠ Předslav za rok 2021.
č. 293 – ZO projednalo a s c h v a l u j e kladný výsledek hospodaření ZŠMŠ Předslav za rok 2021 ve výši
3 743,21 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu organizace 3 000,- Kč a do fondu odměn 743,21 Kč.
č. 294 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2021.
č. 295 – 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. 296 – ZO projednalo a s c h v a l u j e návrh zápisu do obecní kroniky za roky 2011 až 2020.
č. 297 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 5/2022 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 6/2022.

Informace obecního úřadu
Letní kino
V letním kině v Makově jsme vše nainstalovali a připravili areál kina pro provoz. Než byly provedeny zkoušky a revize zařízení pro novou sezonu, byl areál letního
kina poničen silným větrem. Promítací plocha byla povalena, v horní části polámána, a již dosluhující plátno
bylo potrháno, jeden reproduktor i s ochranou bednou
vytržen a poškozen. Při likvidaci škod, jsme se dohodli,
že letošní sezonu letního kina vynecháme. Pro instalaci
nového promítacího plátna bude potřeba upravit a opravit promítací konstrukci. Po konzultaci s odborníkem
jsme se domluvili, že stávající ozvučení je pro naše kino
odpovídající a oprava je rentabilní. Areál připravíme na
provoz v sezoně 2023.
Změna územního plánu č.3 obce Předslav
Všechny žádosti evidované na obecním úřadu byly
zhodnoceny a zakresleny do mapy změny územního plánu č.3. Vzhledem k pravidlům územního plánování, se
nepodaří z různých důvodů všem požadavkům vyhovět.

S tímto dokumentem byli seznámeni zastupitelé obce,
kteří se vyjádřili k zakresleným změnám a připravili požadavky na jeho úpravu. Pokud mají občané zájem seznámit se s tímto dokumentem, mohou nás, do konce července, navštívit v úředních hodinách nebo po předešlé
domluvě na obecním úřadu. Úpravy a připomínky se pokusíme do změny zapracovat.

Stavba Čistírny odpadních vod a odkanalizování ob ce Předslav
Pravidelně probíhají jednání a kontrolní dny při stavbě Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod.
Budova čistírny odpadních vod je dokončena, byly
provedeny individuální i komplexní zkoušky, které prokázaly, že ČOV je připravena na provoz. V rámci likvidace přebytečného materiálu budou provedeny konečné
terénní úpravy v okolí čistírny.
Na kanalizačních řadech byla dokončena stoka B, na
tomto úseku byly provedeny závěrečné tlakové zkoušky
a byly provedeny práce na pokládce finálních povrchů.
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Všechny části kanalizace a přípojky jsou uloženy a propojeny. V současné době probíhá odstraňování vad na
díle, následně budou opraveny zbývající komunikace a
oba propustky mezi rybníky Kočovna a Židovna. Jako
samostatný problém řešíme recyklaci a uložení přebytečného výkopku ze stavby. Průběžně budou opravena
všechna místa poškozená při průběhu stavby v majetku
obce i soukromých vlastníků. Chtěl bych všechny občany požádat, aby nám sdělili jakékoliv nedostatky a poškození svého majetku. Většinou máme již vše vyfocené
a zaznamenané, ale pokud by bylo třeba něco reklamovat, musíme mít relevantní doklady o poškození. Pokud
budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat starostu obce na tel: 724 111 693, často se předejde zbytečným dohadům nebo nedorozuměním.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
S blížícími se prázdninami hodnotíme uplynulý školní rok. Po velmi bouřlivém začátku, který byl opět poznamenaný onemocněním COVID 19, se vše pomalu
uklidňovalo. Testování a karantény se pro nás staly běžnou záležitostí. Nakonec i ty odezněly. 14. února proběhlo poslední testování a my si mohli oddychnout. Díky výrazné podpoře rodičů se nám podařilo dodržet časové rozvržení učiva a splnili jsme obsah školních vzdělávacích programů.
Mohli jsme uskutečnit několik školních výletů. K dětem z MŠ jsme se přidali a navštívili ZOO Plzeň, žáci
čtvrtého a pátého ročníku byli na výletě v Klatovech,
kde navštívili barokní lékárnu a katakomby. Poslední byl
výlet na Šumavu na Čertovo jezero. Žákům se líbila cesta vlakem, kterým někteří jeli poprvé, i následný turistický pochod. V závěru školního roku jsme uspořádali
zábavné odpoledne pro žáky a rodiče s názvem „Kočkování“. Proběhly vzdělávací pořady pro ZŠ „Abeceda peněz“, ekologicky zaměřená akce Planeta Země 3000,
projekt Zdravé zoubky, teoretická i praktická výuka dopravní výchovy, návštěva spádové školy v Měčíně a divadelní představení v Klatovech. Tradiční vánoční koncert letos nemohl proběhnout v místním kostele, nedo-

Naši pracovníci obešli většinu napojovaných nemovitostí k přípravě podkladů pro územní souhlas na vybudování přípojek soukromých nemovitostí. Dále jsme
písemně oslovili majitele rekreačních objektů v obci
k součinnosti pro podání žádosti na stavební úřad. Před
podáním žádosti proběhne kontrola, zda jsou všechny
přípojky v žádosti zahrnuty. Pokud si někdo z občanů
bude chtít povolení vyřídit samostatně, může tak učinit,
před připojením na ČOV, ale musí požádat obec o povolení k připojení a doložit požadované doklady. S prvními připojenými počítáme na podzim roku 2022, připojovat se občané můžou po celou dobu zkušebního provozu. Pro vyhotovení přípojek bude vybrána firma, která
po dohodě s majiteli nemovitostí bude zajišťovat jejich
vybudování. Za předpokladu splnění všech podmínek pro
připojení na ČOV si majitelé nemovitostí mohou
vybudovat přípojku i svépomocí.
volovala to protipandemická opatření. Letošní koncert
se uskutečnil pod širým nebem a měl dvě části. Jedna
proběhla 21. prosince a druhá pak 21. června. Oslavili
jsme tak zimní a letní slunovrat.
V mateřské škole se konala výstava skřítků Podzimníčků, divadelní představení Šípková Růženka, mikulášská a vánoční nadílka, maškarní karneval, putování za
velikonočním zajíčkem, vzdělávací akce o hudebních
nástrojích a interaktivní výuka o zdraví člověka a první pomoci. V červnu se uskutečnila tradiční besídka pro
rodiče a pasování PRVŇÁČKŮ.
Krásné a teplé počasí umožňovalo dětem MŠ plně
využívat školní zahradu k různým hrám a pohybovým
aktivitám. Děti hojně využívaly průlezky, koloběžky a
odrážedla. Pro nový školní rok bylo do mateřské školy
zapsáno 8 dětí a bude tak opět naplněna kapacita MŠ. Do
1. ročníku základní školy v září nastoupí 6 nových
školáků.
Jménem všech zaměstnanců školy děkuji za Vaši
přízeň a důvěru, děkuji za spolupráci. Přeji Vám krásné
letní dny plné radosti, klidu a pohody. Všem žákům,
kteří naši malou školičku letos opouštějí, přejeme mnoho
úspěchů v dalších letech a věříme, že na nás nezapomenou.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Petra Červená

Spolky
Tělovýchovná jednota Měcholupy, z.s.
Po vzniku samostatné Československé republiky se někteří sportumilovní měcholupští občané stali členy Sokola v Předslavi,
kde byl tento sportovní spolek založen již 11.05.1919.
Když pak byla sokolská organizace v období 2. světové
války rozpuštěna, vznikl v Předslavi Sportovní klub SK
Předslav, který se po skončení války spojil s obnovenou
sokolskou organizací do jediného sportovního sdružení.
Poválečné akce Sokola pak přímo navazovaly na předchozí činnost Sportovního klubu a prakticky téměř jediným pravidelně zde tehdy provozovaným sportem byla

kopaná. Ta se hrála na pronajatém hřišti „Na Štědrunce“, kde se dnes nalézá areál Měcholupské zemědělské
a.s.
Přímo v Měcholupech se s organizovaným sportem
začalo v roce 1957. V té době byla 27.12.1957 založena
samostatná místní Tělovýchovná jednota Sokol, a od roku 1958 se tak v Měcholupech rozbíhá velice aktivní
sportovní činnost zaměřená na různé sporty, hlavně pak
na kopanou, když se pro tento sport podařilo zajistit pozemek na hřiště převodem od Státního rybářství. S vydatnou pomocí měcholupského Místního národního výboru, byly na získaném pozemku zahájeny zemní práce,
tak že se nově založený oddíl kopané mohl přihlásit už
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do okresní soutěže pro období 1958-59. I v Předslavi
byla na počátku 50. let snaha o vybudování nového fotbalového hřiště na poli za vsí, v místě naproti současnému areálu společnosti Betonové stavby Group s.r.o., ale
tento záměr nakonec nebyl zrealizován. A právě vysoce
aktivní činnost měcholupského oddílu kopané následně
zapříčinila, že i předslavští zájemci o tento sport pak
přecházeli do Měcholup.
Na základě rozdělení státu na dvě samostatné republiky, Českou a Slovenskou, v roce 1993 bylo nutno znovu se zaregistrovat u ministerstva vnitra a po zvážení
tehdy došlo i ke změně názvu z původního znění „Tělovýchovná jednota Sokol Měcholupy“ na nový tvar „Tělovýchovná jednota Měcholupy“. Protože byl z období
předchozího režimu pozemek měcholupského hřiště vlastněný státem a TJ Měcholupy byla vedena jen jako jeho
správce, začaly v devadesátých letech minulého století
dlouhodobá jednání o jeho převod na uživatele. Po roce
1992 se o pozemek navíc přihlásil dřívější majitel a tak
se příslušná jednání stala ještě složitějšími. Nakonec ale
vše dobře dopadlo a to jak u Krajského soudu v Plzni,
tak i co se týče převodu daného pozemku od státu na
pozemkovém úřadu, ke kterému došlo v roce 2002.
V současné době provozuje měcholupský oddíl kopané dvě soutěžní družstva. „A“ tým hraje na dobré
úrovni krajskou soutěž I. B třídy, „B“ tým pak postoupil
do III. třídy okresní soutěže.
Informace o využití a financování sportoviště TJ
Měcholupy
Od svého počátečního zřízení se měcholupské sportoviště jak rozrostlo, tak také doznalo výraznou modernizaci původního zařízení. Jen od roku 2010 přišel
rozvoj sportoviště jeho vlastníka, tedy TJ Měcholupy
celkem na 13 285 000,- Kč, nepočítaje v to drobnější
vydání. Namátkou zde uvedu jen ty nejnákladnější akce:
Zavlažovací systém hlavního hřiště – 500 000,- Kč;
zbudování malého hřiště s umělým povrchem –
2 500 000,- Kč; rekonstrukce budovy (zřízení tribuny a
nová střecha) – 1 000 000,- Kč; výměna oken a dveří –
200 000,- Kč; vybudování tréninkového hřiště –
7 000 000,- Kč; vyhotovení vrtu na zavlažování hřiště –
115 000,- Kč; vybudování skladovacích prostor –
500 000,- Kč; rekonstrukce šaten – 250 000,- Kč; rekonstrukce společenské místnosti – 150 000,- Kč; vybudování „střídaček“ – 120 000,- Kč. Provedených činností
na rozvoj místního sportoviště spolu s nákupem příslušné potřebné techniky a mechanizace bylo samozřejmě
daleko více, ale pro takovou zevrubnou představu by i
tento okleštěný výčet mohl stačit.
Krom těchto nákladů na rozvoj sportoviště pak existují samozřejmě i náklady na jeho provoz. Zde se jedná

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Trávníky dočasně osiřely...
Další ročník fotbalových soutěží je uzavřen a jsou už
známy jejich konečné výsledky. Měcholupská rezerva,
hrající okresní skupinu IV. třídy, po svém celoročním
skvělém výkonu zcela zaslouženě postoupila z prvního

třeba o základní údržbu jak budovy, tak pochopitelně i
hracích ploch; dále jsou to náklady na úhradu za elektrickou energii, vodu nebo za pojistky; připočtěme k tomu
ještě další neinvestiční náklady, jako třeba různé poplatky
spojené s účinkováním v soutěžích, náklady na technickou vybavenost a sportovní pomůcky, a dostaneme se na
průměrnou částku cca 1 633 200,- Kč ročně.
Náklady vynaložené na údržbu tohoto sportoviště
odpovídají i jeho využívání. Ročně se na místním sportovišti odehraje 26 mistrovských utkání, 16 přátelských utkání nebo 6 utkání „Staré gardy“. Dále se zde
pravidelně pořádá Memoriál Jana Vlasáka či Dětský
den. Probíhají zde tréninky dětí a zhruba 80 tréninků
dospělých. Mimo to je pak areál využíván i jinými oddíly kopané (například Bolešiny nebo Klatovy). Sportoviště je přístupné a hojně využíváno veřejností a dle
uzavřené dohody může být využíváno i místní školou.
Pravidelně se zde konají i okrskové soutěže hasičských
jednotek, a speciálně pro potřeby hasičů bylo v roce
2015 při budování tréninkového hřiště toto rozšířeno cca
o 10 metrů na šířku.
Místní klubovna, zřízená v budově sportoviště, do určité míry nahrazuje v obci chybějící hostinské zařízení a
je rovněž využívána místními občany k pořádání jejich
oslav. Konají se v ní schůze fotbalistů i hasičů a nepravidelně také někdy schůze obecního zastupitelstva.
Uvedená údržba sportoviště a rovněž i organizování
sportovních akcí tedy stojí nemalé finanční prostředky a
třeba rozpočet TJ na rok 2022, kdy nejsou v plánu žádné
větší investice, byl stanoven „jen“ na 594 000,- Kč. Zdroje pro jeho zajištění jsou pak následující: dotace od
FAČR – 10 000,- Kč; příjmy z prodeje občerstvení a ze
vstupného na zápasy – 20 000,- Kč; členské příspěvky –
70 000,- Kč (2 000,- Kč ročně každý aktivní fotbalista); dotace od Obce Předslav – 100 000,- Kč; příjmy od sponzorů – 394 000,- Kč. Mnoho práce pak vykonají členové TJ zdarma, kdy v letech, ve kterých neprobíhá realizace žádné z větších akcí, se počet odpracovaných brigádnických hodin členů TJ pohybuje kolem
čísla 1 300.
Jak je z uvedeného možno vidět, náklady na chod TJ
Měcholupy jsou značné a proto jednota vítá a váží si
každé podpory. Vždyť když se to vezme kolem a kolem
tak na té vesnici prakticky krom hasičů a toho fotbalu
není žádného jiného organizovaného vyžití a to si rozhodně podporu zaslouží.
Z materiálů poskytnutých panem Ing. Zdeňkem Vlasákem,
z článku pana Mojmíra Partingla sepsaného k 50. výročí
TJ Měcholupy a také z kronik obce, sestavil Václav Zíka.

místa a tak od následujícího podzimu bude hrát v okresní skupině III. třídy. Také A tým měcholupských
fotbalistů má za sebou velice úspěšný ročník. Poprvé ve
své existenci jej absolvoval v krajské soutěži – I.B třída
kde jako nováček jistě překvapil, o čemž hovoří i jeho
celkové výsledky. Možná někteří při jeho postupu do
této soutěže předpokládali, že bude v jejím závěru těžce
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bojovat o udržení, ale opak se stal pravdou. Jak v podzimní, tak i v jarní části soutěže odvátělo jeho mužstvo
kvalitní a vyrovnaný výkon, který jim nakonec vynesl
skvělé 4. místo v konečné tabulce. Přejme si tedy, aby se
i v dalším ročníku dařilo jak B týmu ve III. okresní skupině, a stejně tak i áčku v oné krajské soutěži. Výsledky
jednotlivých utkání, které se odehrály od vydání minulého čísla zpravodaje, pak byly následující:
18. kolo Měcholupy – Bolešiny; hráno v sobotu 23.4.;
výsledek 0 : 1 (0:0) PK 4:5; rozhodčí: Brůha Radek;
ŽK: 0:3; diváků: 120.
19. kolo Měcholupy – Chotěšov; hráno v sobotu 30.4.;
výsledek 3 : 0 (1:0); branky: 21. Bečka Stanislav, 52. a
88.(PK) Bálek Dušan; rozhodčí: Petrželková Kateřina;
ŽK: 1:3; ČK: 0:1 (69. Calta Lukáš); diváků: 52.
20. kolo Štěnovice – Měcholupy; hráno v sobotu 7.5.;
výsledek 1 : 2 (0:1); branky: 53. Týml Václav – 38.
Veselka Karel, 89. Valečka Jan; rozhodčí: Reiprich Václav; ŽK: 2:2; diváků: 80.
21. kolo Měcholupy – Horažďovice; hráno v sobotu
14.5.; výsledek 3 : 2 (0:1) PK 6:5; branky: 52. Jandečka
Tomáš, 58. Bečka Stanislav – 29. Mlnařík Marek, 54.
Karásek Jan; rozhodčí: Krůs František; ŽK: 0:1; diváků: 75.
22. kolo Kasejovice – Měcholupy; hráno v sobotu 21.5.;
výsledek 2 : 5 (0:4); branky: 66. Pružinec Jaroslav, 89.
(PK) Drnek Václav – 4.(PK) Bálek Dušan, 19. Bečka
Stanislav, 23. Duchek Jan, 45. Červený Ondřej, 84.
Kaas Václav; rozhodčí: Smola Lukáš; ŽK: 2:1; diváků:
40.
23. kolo Měcholupy – Chanovice; hráno v sobotu
28.5.; výsledek 3 : 2 (3:0); branky: 1. Kaas Václav, 33.

Bálek Dušan, 39. Duchek Jan – 48. Prýmas Jaroslav,
84. Šlehubr Milan; rozhodčí: Molek Eduard; ŽK: 1:1;
diváků: 50.
24. kolo Dobřany – Měcholupy; hráno v sobotu 4.6.;
výsledek 3 : 0 (0:0); branky: 55. a 61. Roubíček Jan, 63.
Radič Lukáš; rozhodčí: Pastyřík Tadeáš; ŽK: 0:1; diváků: 100.
25. kolo Měcholupy – Vrhaveč; hráno v sobotu 11.6.;
výsledek 5 : 0 (3:0); branky: 32. a 73. Kaas Václav, 37.
a 43. Bálek Dušan, 81. Bečka Stanislav; rozhodčí: Molek Eduard; ŽK: 0:4; ČK: 0:1 (86. Lorenc Libor); diváků: 50.
26. kolo Chlumčany – Měcholupy; hráno v sobotu 18.6.;
výsledek 2 : 3 (1:0); branky: 44. Vojáček Michal, 60.
Nohava Lukáš – 65. Novák David, 73. Bálek Dušan, 89.
Bálek Daniel; rozhodčí: Krůs František; ŽK: 1:2; diváků: 100.
Stav výsledkové tabulky je nyní následující:
Rk. Tým
1. Přeštice "B" 
2. Chlumčany 
3. Horažďovice
4. Měcholupy
5. Blovice
6. Chotěšov
7. Dobřany
8. Klatovy "B"
9. Bolešiny
10. Chanovice
11. Štěnovice
12. Pačejov
13. Kasejovice 
14. Vrhaveč


Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V3 VP2 R1
22 2 1
17 4 1
16 0 3
15 2 2
15 2 1
13 1 4
10 2 3
10 3 0
9 3 1
9 3 1
7 2 2
4 3 4
4 0 2
4 0 2

P0
1
4
7
7
8
8
11
13
13
13
15
15
20
20

Skóre Body
113:15 71
86:27 60
73:55 51
72:47 51
75:51 50
45:38 45
60:41 37
62:71 36
56:59 34
59:74 34
48:74 27
35:90 22
28:94 14
22:98 14

Různé
Informace z dění v obci:
28. května se od 14.00 konala na měcholupském tréninkovém fotbalovém hřišti, po předchozích dvou COVIDových letech, opět okrsková hasičská soutěž. Stejně jako tomu bylo v minulosti se i letos v ní mezi sebou utkali muži
z Makova, Měcholup, Němčic a z Předslavi, přičemž se dvěma družstvy přijeli předslavští, ostatní zastupovalo jedno
soutěžní družstvo. Mimo soutěž pak zde byla opět předvedena zručnost jak obou družstev žen, tak i kolektivu mladých
hasičů z Předslavi. Putovní pohár za celkové vítězství v této soutěži tentokrát získalo družstvo Předslav A, a za ním se
pak umístily na 2. příčce Předslav B, 3. byly Měcholupy, 4. Makov a 5. Němčice.
4. června 2022 proběhl v Makově od 14.00 hodin obnovený Dětský den. Tentokrát jsme jej ve spolupráci s SDH
Makov uskutečnili v nově zrekonstruovaném prostoru za hostincem v Makově. K dispozici dětem i dospělým bylo
připraveno osm stanovišť se soutěžemi, skákací hrad, opékání špekáčků a bohaté občerstvení. Na dětský den přišlo 56
dětí z celkového počtu 132 návštěvníků. Děkujeme za práci všem pořadatelům a návštěvníkům za účast.
Po COVIDové přestávce uskutečnil 25. června 2022 SDH Měcholupy, s pomocí dalších pořadatelů, oblíbenou
soutěž Měcholupská lávka. Akce se zúčastnilo šest soutěžních týmů a přibližně 200 návštěvníků. Krom již tradičního
překonávání lávky vedoucí přes měcholupské koupaliště, se zde soutěžilo také ve štafetě, jízdě zručnosti s kolečkem a
v pití piva na rychlost. Akce se vydařila a děkujeme všem pořadatelům za její organizaci.
21. června uspořádala Základní škola a mateřská škola Předslav zábavné odpoledne pro žáky a rodiče, s názvem
„Kočkování“. Celá akce se odehrávala ve venkovních prostorách školy a na přilehlém hřišti. Hlavní náplní tohoto
odpoledne byla zejména výstavka výtvarných prací školních dětí a pak různé soutěže pro rodiče s dětmi. Ústředním
motivem jak zmíněné výstavy, tak i jednotlivých soutěží, byly kočky a jejich hravost, což byl též důvod názvu onoho
odpoledne. Zvolený termín 21. června, tedy den letního slunovratu, znamenal také oslavu příchodu léta. Počasí při této
venkovní aktivitě zúčastněným přálo a tak si toto zábavné odpoledne jak děti, tak i jejich přítomní rodiče vskutku užili.
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Pozvánky:

Tělovýchovná jednota
Měcholupy
zve širokou veřejnost
ke sledování

54. ročníku

MEMORIÁLU JANA VLASÁKA
Ten se uskuteční v sobotu dne 23. července 2022
od 13.00 hod je na programu Dětský den
od 15.30 pak vlastní fotbalový turnaj,
v němž se spolu utkají 4 týmy:
Měcholupy A a B, Janovice nad Úhlavou a Plánice

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela
sv. Jakuba Většího v Předslavi,
kde bude
v neděli, 24. července 2022 od 16.00 hod.
sloužena

poutní mše svatá
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SDH Makov + SDH Měcholupy
si Vás dovolují pozvat na 8. ročník
soutěže postrků a traktorů

MAKOVSKÁ TRKTORIÁDA
Akce se uskuteční

Soutěžní stroje

13. srpna 2022

budou odstartovány

u Letního kina v Makově

v 10.00 hodin

Kulturní komise Obce Předslav
zve všechny zájemce
do kaple sv. Apoleny
v Měcholupech na

koncert vážné hudby
který se uskuteční

v pátek, 9. září 2022 od 19.00.
Zahrají: pan Vladimír Roubal – varhany,
pan Jan Verner – trubka a
pan Pavel Verner – violoncello
Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
IČ 00256021
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