Předslav

Z historie obce Předslav
První zmínka o vsi pochází z roku 1352, kdy byla majetkem
vladyků Jeníků z Mečkova. Po nich se vystřídala řada dalších
majitelů: např.: Ruprecht z Tlučné, Beneš z Újezdce, Petr z Damnice,
Anežka z Olbramovic, Anna a Bavor Sádlovi z Kladrubec, dále
Říčanští, Magdaléna Kanická, Karel Příchovský.
Předslavská tvrz je poprvé zmiňována roku 1483. Patrový palác
měl nepravidelný půdorys, sklepy a věž. Příkopy byly napájeny
z rybníka Barborky, jehož hráz zpevňovaly mohutné duby. Tvrz
zanikla počátkem 18. století a sloužila jako lihovar a pivovar. Po
požáru v roce 1883 z tvrze zůstala jen část věže a sklepů. Na místě
tvrze byla postavena v roce 1923 sokolovna.

Sokolovna
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Z nejstarší školní kroniky
Jednotřídní škola triviální byla v Předslavi založena r. 1722 u
Tkalců v č.p. 6. Učilo se třem základním předmětům: čtení, psaní,
počítání. Školu navštěvovali i hoši klatovští a švihovští. Později
vznikla dvoutřídní škola u Krátkých č.p. 45. Časem byla nedostačující
a současně příliš vzdálená od kostela, do kterého musely děti každý
den, za každého počasí, chodit.
Roku 1860 byla postavena nynější školní budova, vyučovalo se
ve dvou třídách. O pět let později navštěvovalo školu 340 dětí.
V letech 1882 a 1883 byla zřízena nedělní pokračovací škola zimní.
Byla ve velké oblibě, navštěvovali ji i dospělí muži. Učitelé zdarma
vyučovali počtům, slohu, země-dějepisu, přírodovědě, psaní a polnímu hospodářství.
Roku 1891 byly na severní straně budovy přistaveny dvě třídy
(nynější kuchyně, jídelna a tělocvična). Bylo tak zřízeno pět tříd, které
navštěvovalo 413 dětí. Po dobu výstavby se vyučovalo v obecní
kovárně, č.p. 68 a 69.
Období let 1914 až 1919
Pro zmapování dalšího období byly použity citace z kroniky:
„Dne 30. července 1914 nařízena částečná mobilizace, právě když v Předslavi slavena sv. jakubská pouť.
Velké vzrušení zmocnilo se účastníků, když byly na zdi
přibíjeny vyhlášky o mobilizaci a lid kvapem bral se
domů, aby na cestu do války připravil své milé. Brzy
vyhlášena všeobecná mobilizace, v krátkosti skoro
všechny státy v Evropě po předchozím horečném zbrojení octly se ve stavu válečném. Těžké doby dopadly na
školství. Řada učitelů, vojáků, musela ke svým plukům.“
Počátkem školního roku 1914/15 bylo v pěti třídách zapsáno 349
školou povinných dětí. Děti měly úlevu a pomáhaly při polních
pracích.
„Všude jeví se ohromný nedostatek síly pracovní,
děti školní konají veškeré práce polní a hospodářské a i
takové, ke kterým jejich síly nestačí. Mnozí chlapci školáci sami ořou, sejí, brambory sází a oorávají. Vzmáhá se
bída a nedostatek.“
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Období kolem roku 1918

„Poněvadž všechny čítanky a skoro všechny pomocné knihy, jež byly v užívání, jsou zakázány a nové
nevydány, postrádáno při vyučování velmi těžce vhodné
četby. Aby zjednána byla aspoň z části odpomoc,
zakoupena pro 4. a 5. třídu Bož. Němcové Babička, jež
po celý rok byla čtena.“
„K těžké pohromě války přidružila se krutá, dlouhá
zima. Mrazy a sněhové vánice neměly pamětníka a
dosáhly nebývalého stupně. K tomu přidružilo se suché
jaro a ještě více parné, bezdeštné léto, v němž na osadě
naší ani nekáplo, a to po celý letní čas. Píce není žádná,
otavy vůbec se nesekaly, jeteliny uschly, obilí a zvláště
jaře se ani nevymetaly, a tak nastává úplný nedostatek
mléka a másla. Následkem nedostatku ječmene přichází
zákaz užívání téhož k vaření piva a tak všechny pivovary
přestávají toto vařiti. Jeví se nedostatek látek, šatstva a
hlavně obuvi. Není uhlí, není dříví. Maso vůbec se
neprodává, nesmí se porážeti soukromě ani dobytek
hovězí, ani vepřový.“
„V létě 1917 rekvírovány kostelní zvony a 2 sundány
a odvezeny. Jeden největší, historicky památný, ponechán. Také školní zvonek musel býti odveden.“
Dětí se využívalo k různým sbírkám. Sbírky peří, vlny, hadrů
byly určeny pro nemocnice, sběr jahodníku a ostružin na čaj, sběr
kopřiv posloužil při výrobě látek pro vojsko. Také v následujících
letech se poměry zhoršovaly. Největší starosti činilo opatření paliva na
zimu. Aby řídící učitel sehnal uhlí, musel obstarat 30 kg másla,
v příštím roce pak například 200 kg mouky. Objevila se epidemie
chřipky.
Na oslavu 28. října 1918 byla pořádána 3. listopadu pod vedením
řídícího učitele Karla Zemana před školou v Předslavi slavnost.

Období mezi válkami
1.11.1923 byla v Předslavi otevřena na povolení ministerstva
zemědělství Lidová škola hospodářská. Spolu s ostatními předměty se
vyučovalo polní hospodářství, chov dobytka, družstevnictví, dívky se
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Pravděpodobně ze školního roku1937/38, učitelka Ludmila Kantová
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Pravděpodobně ze školního roku1939/40, řídící učitel Josef Duchek

učily vaření, stříhání, šití a kreslení střihů. Roku 1923 uzavřela místní
školní rada smlouvu s paní Partynglovou a dala svým nákladem
11 000 Kč prohloubit její studnu před školou, odkud za to mohla škola
volně odebírat vodu.
V roce 1924 bylo otevřeno 6 tříd, v nichž bylo zapsáno 307 dětí.
Roku 1937 byla ke škole přikoupena zahrada. Zčásti od správy
římskokatolického kostela za 1 602 Kč o rozloze 534 m² na místě
starého hřbitova a zčásti vyměněna se statkářem Václavem Šimicou.
V roce 1935 nastoupil na místo Václava Kodla, který na
předslavské škole působil celých 21 let, řídící učitel Josef Duchek.
Josef Duchek v roce 1942 odešel do penze, správou školy byla
pověřena definitivní učitelka Anna Šlaisová, která ve stejném roce
školu předala řídícímu učiteli Josefu Havlíčkovi. 1. června 1945 se na
žádost učitelů vrátil do své funkce řídící učitel Josef Duchek.

Období druhé světové války
„13. září 1938 přijely do Předslavi oddíly našeho
vojska a obsadily přízemí školní budovy. 23.9. byla
vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do 40 let.“
V květnu 1940 byla otevřena ve škole poradna dětí a matek pod
vedením MUDr. Z. Holého z Klatov. V červenci tohoto roku byla
přeložena střecha školní budovy, byly vystavěny tři nové komíny,
opraveny žlaby a uvnitř i zvenku byla škola opravena. Náklady činily
skoro 10 000 Kčs.
V posledních měsících války byla škola násilně otevřena a kontrolována německou NSDAP, obsazena válečnými uprchlíky, bylo
ničeno zařízení, okna i dveře. Po nějakou dobu se tedy vyučovalo
v sokolovně a na faře. Když byli uprchlíci konečně odvezeni,
nacházela se škola ve zpustošeném stavu. Za spálené uhlí a poškozené
věci sice dokázala paní Anna Šlaisová získat peněžitou náhradu, ale
ustupující německá vojska zasáhla školu svým pustošením ještě
jednou. Po skončení války se škole dostalo náhrady škod ve výši
2 719,20 Kčs. Obec byla osvobozena 6. května americkou armádou a
koncem května bylo obnoveno vyučování.
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Poválečné roky
O prázdninách roku 1946 byla opravena celá školní budova uvnitř
i zvenku. Byl pořízen nápis: Škola základ života. Za dva roky bylo
dáno na poválečné opravy školy 50 000 Kčs.
„… a ještě je celá řada nutných adaptací, poněvadž
budova je stará.“

Pohled na budovu školy po roce 1946

Ve školním roce 1946/1947 byla při škole otevřena mateřská
škola, kde vyučovala učitelka Součková a pro malé děti do tří let byl
otevřen trvalý dětský útulek vedený M. Rohlíčkovou. Ministerstvo
zemědělství přidělilo obci Předslav obnos 10 000,- Kčs na nákup
dětského nábytku do útulku. Nábytek užívala také mateřská škola.
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15. května 1947 byl dán do provozu školní rozhlas.
„Děti v dětském útulku, mateřské škole a škole
obecné i lidové zemědělské spojeny jsou s dětmi celého
světa.“
V září 1947 nastoupila do MŠ učitelka Miluška Černá (provdaná
Beštová). Koncem roku 1947 byla uspořádána v Předslavi slavnost
vánočního stromu, strom byl postaven před pomníkem.
Od roku 1948 se začala zvedat kultura v obci. Pod vedením Anny
Šlaisové pracoval pěvecký kroužek o 25 členech, ožilo divadlo.
Postupně vzrůstala životní úroveň obyvatelstva, skoro v každém čísle
popisném byl rozhlasový přijímač a pračka.
Roku 1948 byl schválen rozpočet na opravy tříd, podlah a na
elektrické osvětlení přízemí. Do patra byla elektřina zavedena o 10 let
později.
V roce 1948 byla na všech školách uvedena v život nová jednotná
škola, byly uzavřeny učitelské ústavy, které 100 let vychovávaly
učitele, a od této doby vysokoškolsky vzdělané učitele připravují
pedagogické fakulty. Zároveň se obecná škola změnila na školu
národní a měšťanská škola na školu střední.
V listopadu 1948 odešel na trvalý odpočinek řídící učitel Josef
Duchek. Vedení školy se ujal řídící učitel Josef Havlíček. Ten předal
školu v roce 1952 paní Anně Šlaisové.
V roce 1953 pokračovaly rozsáhlé opravy přízemního křídla
školy.
V tomto roce vznikly spojením národních a středních škol školy
osmileté s prvním a druhým stupněm. Od roku 1960 jsou to základní
devítileté školy.

Šedesátá léta
V květnu 1960 byla pořádána v obci oslava za přítomnosti umělců
v čele s básníkem Janem Pilařem, rodákem z Dolan. Ten přislíbil
k stoletému trvání školy složit báseň a svůj slib splnil.
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Báseň:

Stoleté škole v Předslavi
31. května 1960, Jan Pilař
Kdyby sem mohli přijít z dálky staletí
všichni ti školáci, jímž rodnou matkou byla,
ta stará škola vyšla by jim v ústrety
a pod křídly je jako kvočna skryla.
Sprchávala by na ně vůně jabloní,
jak tehdy něžná, opojná a čistá.
Po stejné cestě šli by vzhůru jako my
a v lavicích si sedli na svá místa.
A přece by to bylo všechno zcela jiné,
i slunce v zorničkách, i praskot v pšenici.
Večer by našli všechny družstevníky v kině
a v hvězdné výši letět družici.
Vím, že sem nepřijdou dědové ani syni.
Místo nich zítra šťastní pravnuci
poběží ráno sady rozkvetlými
a stará škola obejme je v náručí.
A pro ně píši tuto báseň v máji
a pro ně skládám slovo ke slovu,
aby jak vlaštovka se vrací k hnízdu v stáji,
i oni vraceli se k domovu,
odkud je z kopce vidět zelený lán Čech
s šumavským valem naší citadely,
kde do plic můžeš nabrat míruplný dech,
z oblohy modře, z trnek ryzí běli.
A třeba jednou půjde od Otína znovu
někdo z těch mladých v stopách Palackého,
dá křídla řeči, jazyku a slovu
a velkou báseň vytepe nám z něho.
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Učitelé měli v úmyslu pořádat k stému výročí školy přátelský
den. Nedošlo k tomu z důvodu nedokončené generální opravy školy
(vyměněny jen dveře a okna v hodnotě 130 000,- Kčs). K opravě
fasády došlo až v roce 1964, kdy rodiče a přátelé školy odpracovali
cca 1 400 hodin, vesměs zdarma.
V roce 1962 byla pro nedostatek dětí uzavřena mateřská škola.
V srpnu 1964 odešla po 37letém působení na škole ředitelka Anna
Šlaisová. Vedení školy převzala Alena Černá. Setrvala ve funkci do
roku 1966, kdy ji vystřídala ředitelka Magdalena Řezníčková.
O prázdninách 1967 byla překryta střecha školní budovy a v přízemí opraveny podlahy.
Od roku 1967 měli žáci každou druhou sobotu volno, o rok
později byl zaveden pětidenní pracovní týden.
Sedmdesátá léta
V roce 1972, po 112 letech, byla do školní budovy přivedena voda.
Potrubí od studny před školou vedlo tvrdým žulovým terénem, muselo
se několikrát střílet. Postupně se potom voda rozváděla po budově.
V tomto roce odešla do důchodu ředitelka Magdalena Řezníčková
a ředitelkou byla jmenována Růžena Šiligrová, která setrvala ve
vedení školy do roku 1996.
V roce 1973 bylo přízemí školy nákladem 180 000,- Kčs zařízeno
tak, aby mohlo sloužit pro celodenní provoz nově otevřené mateřské
školy. Ředitelkou byla jmenována Miluška Beštová. Současně byla
vybudována školní jídelna. Škola uvolnila tělocvičnu v přízemí, z ní
vzniklo nové agitační středisko a tělocvična byla zřízena z kabinetu
v prvním patře. Velké stavební úpravy uvnitř budovy postupně pokračovaly, byly udělány rozvody vodoinstalace a elektroinstalace v prvním patře, byla osazena akumulační kamna a dokončeno hygienické
zařízení pro ZŠ. Do tříd byly položeny dřevotřískové desky a linoleum, které slouží dodnes. V roce 1974 byla dokončena stavba verandy,
která musela být pro poruchu statiky v roce 2008 zbourána a nahrazena nákladem 414 000,- Kč novou. Na jaře 1979 byla vyměněna
krytina na střeše, tašky nahradil eternit, který rovněž slouží dodnes.
Osmdesátá a devadesátá léta, přelom tisíciletí
Počínaje školním rokem 1980/81 začala v mateřské škole působit
učitelka Anna Vlasáková, která se od školního roku 1981/82 stala
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ředitelkou. Z důvodu navýšení kapacity z 23 na 30 dětí probíhala od
října 1982 do března 1983 za plného provozu velká adaptace přízemí
budovy. Probouráním zdi mezi dvěma malými třídami a přičleněním
staré jídelny vznikl jeden velký prostor. Z agitačního střediska pak
vznikla nová jídelna. Při této přestavbě bylo rodiči odpracováno přes
500 brigádnických hodin. JZD a Drůbežářský závod Otín přispěly
částkou 55 000,- Kč.
V roce 1986 přišla do ZŠ učitelka Alena Kroupová, která byla
v roce 1996 jmenována ředitelkou.
V následujících letech probíhala neustále modernizace školního
prostředí. Bylo provedeno odstranění těžké hlinité vrstvy z půdy, byl
zateplen stropní prostor, oplocena školní zahrada, položena zámková
dlažba kolem budovy. Byly nakoupeny nové stoly a židle odpovídající
věku žáků, proběhla generální oprava podlahy v ložnici, byla natřena
všechna okna a některé dveře, pořízen nový nábytek do jídelny ve
dvou velikostech, proběhla rekonstrukce skladu zeleniny. V roce 2000
se významně změnil vzhled školy. Byla opravena střecha, vyměněny
okapy a zrekonstruována fasáda. Tato akce stála Obec Předslav
740 000,- Kč.
V červnu 2003 byla provedena plynofikace školy. Zavedení plynového topení stálo 600 000,- Kč. Byla to nákladná, ale promyšlená
investice, která přinesla tepelnou pohodu do celé budovy.
Počínaje školním rokem 1999/2000 byl připojen 5. ročník. Školu
navštěvovalo 33 žáků. Od školního roku 2002/2003 hradí žákům 1.
ročníku obědy Obec Předslav.
Rok 2003 – počátek právní subjektivity
K 1.1.2003 uložil Zákon č. 284/2002 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství obcím zajistit změnu právní formy všem školským
institucím. Základní škola a mateřská škola vytvořily právní subjekt.
Anna Vlasáková se vzdala funkce ředitelky MŠ a nyní řídí provoz MŠ
jako vedoucí učitelka. Ředitelkou nového právního subjektu se stala
Alena Kroupová.
Změna v organizaci školy jednoznačně prospěla vzájemné spolupráci obou škol. Mateřská škola pracovala podle vlastního školního
vzdělávacího programu, na který o tři roky později navázala školním
vzdělávacím programem škola základní. Jako doplnění výuky se
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uskutečnilo mnoho zážitkových akcí, jichž se mohli zúčastnit rodiče i
široká veřejnost. Za všechny připomeňme alespoň některé.
Drakiádu střídá ob rok roznášení Světélka dobré pohody začátkem
adventu, dětmi oblíbené jsou akce jako Nejen čertům dveře dokořán
nebo Čertí škola. S velkou účastí veřejnosti se setkala Kolečkiáda,
výstavy výtvarných prací Podzimní inspirace a Jarní výstava, předvánoční výstava prací v Makově spojená s koncertem pěveckého
sboru naší spádové školy, ZŠ a MŠ Měčín. A konečně například
Aprílový den aneb Cesta na hrad.
V dubnu 2007 vyzvalo ministerstvo školství a ministerstvo životního prostředí školy i jednotlivce, aby se zapojili do kampaně OSN
Miliarda stromů pro planetu Zemi. Jejím cílem bylo zasadit v roce
2007 po celém světě nejméně miliardu stromů. Naše škola se přihlásila a zavázala se vysadit 5 okrasných keřů a 35 lip a svůj závazek ve
spolupráci s Obcí Předslav úspěšně splnila. V obci Němčice byla
vysázena nová lipová alej.
Škola má trvalou podporu rodičovské veřejnosti i obecního zastupitelstva. Díky jejich pochopení se tak daří průběžně modernizovat a
provádět údržbu. Postupně byla provedena rekonstrukce školní zahrady, rekonstrukce vnitřní kanalizace, vyvedení odpadních výpustí,
vybourání podlahy chodby v 1. patře budovy, odstranění a výstavba
nové verandy, vybavení nově otevřené družiny v roce 2007, úprava
úklidové komory podle požadavků OHS, vybavení ředitelny nábytkem, modernizace vybavení MŠ. Nelze opomenout, že téměř na všech
výše vyjmenovaných akcích se brigádnickými hodinami nebo sponzorskými dary spolupodíleli rodiče.
V průběhu let 2005 až 2009 se vedení školy podařilo získat
několik státních dotací. Celkem v hodnotě 178 000,- Kč. Škola byla
vybavena technikou a výukovými programy, žákovské počítače byly
připojeny na internet. Úplně první počítač však škola získala již v roce
1996 od Školského úřadu v Klatovech. Díky dotacím se mohli pedagogové přihlásit na kvalitní vzdělávací semináře. V roce 2009 se škola
stala partnerem ZŠ a MŠ Švihov a ZŠ a MŠ Lužany v projektu Inovace bez legrace, v projektu spolufinancovaném Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Do školy se dostane touto cestou
další moderní technické vybavení.
Na internetových stránkách školy, www.skolapredslav.info, se
můžete dovědět mnoho dalších informací o našich současných
aktivitách.
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