Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 6.

pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovič ky, Předslav a Třebíšov

roč. 2008

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o činnosti OÚ Předslav.
V uplynulých měsících byla dokončena rekonstrukce čekárny a ordinace v Měcholupech, vyčištění potoka v Makově a
Měcholupech. Proběhla plynofikace v obci Petrovičky a přívod plynu z Makova bude dokončen v letních měsících po sklizni.
Rekonstrukcí také prošla část veřejného osvětlení v Němčicích a v Petrovičkách byla nainstalována nová rozhlasová ústředna.
Generální opravou také prošla část chodníku v Předslavi.
Z Krajského úřadu v Plzni jsme obdrželi tyto dotace: 50 000 Kč na opravu kaple v Měcholupech, 95 000 Kč na projektovou
dokumentaci vodovod Předslav – Měcholupy, 150 000 Kč na pořízení územního plánu a 1 000 000 Kč na akci vodovod Předslav –
Měcholupy. V současné době probíhají práce na žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR a st. povolení také ohledně
vodovodu. O výši dotace bude rozhodnuto na podzim.
V nejbližší době nás mimo jiné čekají práce na opravě kaple sv. Apoleny v Měcholupech, rekonstrukce verandy ZŠMŠ a části
dešťové kanalizace v Makově.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemně strávené léto, prázdniny a dovolené .
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
8. zasedání ZO Předslav konané dne 24.4.2008 v Předslavi:
Usnesení:
č. 97 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 7. zasedání ZO Předslav.
č. 98 – ZO projednalo a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2/2008 a to bez výhrad.
č. 99 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2007, a to bez výhrad.
č. 100 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í Inspekční zprávu ZŠMŠ Předslav.
č. 101 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej parc.č. 13/35 v k.ú. Makov o výměře 1 000 m² panu Tomáši Marčanovi, bytem
Újezdec 13, za 105 000 Kč + náklady spojené s prodejem. Pozemek se prodává s podmínkou vybudování základové desky
stavby do 5 let od podpisu smlouvy. Pokud tato podmínka nebude splněna, může Obec Předslav využít práva zpětného
odkupu výše uvedené parcely za stejnou cenu zpět
č. 102 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej parc.č. 13/36 v k.ú. Makov o výměře 1 000 m² panu Petru Toušovi, bytem
Měcholupy 6, za 50 000 Kč + náklady spojené s prodejem. Pozemek se prodává s podmínkou vybudování základové desky
stavby do 5 let od podpisu smlouvy. Pokud tato podmínka nebude splněna, může Obec Předslav využít práva zpětného
odkupu výše uvedené parcely za stejnou cenu zpět.
č. 103 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce předslav č. 1/2008 – O zákazu volného pobíhání psů a
jiného zvířectva na veřejném prostranství.
č. 104 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ceny svozu TDO pro chalupářské poukázky CHAL 1×14 (6 vývozů) za 250 Kč. Nebo
min. 5 ks pytlů na odpad za 450 Kč v obci Němčice.
č. 105 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty o projektu Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín –
Předslav.
č. 106 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Předslav na výmalbu sokolovny ve výši
10 000 Kč.
č. 107 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku na oslavy výročí 70 let založení SDH Makov ve výši
5 000 Kč.
č. 108 – ZO projednalo a s c h v a l u j e koupi pozemku parc. č. 632/7 v k.ú. Němčice o výměře 84 m² a koupi pozemku
parc. č. 632/9 v k.ú. Němčice o výměře 29 m².
č. 109 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k jednání s firmou Telefónica O2 o možnosti zachování tel. automatů v obcích
Makov a Němčice.
9. zasedání ZO Předslav konané dne 24.4.2008 v Předslavi:
Usnesení:
č. 110 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 8. zasedání ZO Předslav.
č. 111 – ZO projednalo a s c h v a l u j e průjezd vozidel obvodem obce pro IC West historic nostalgie rallye 2008.
č. 112 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2007, a to bez výhrad.
č. 113 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zpracování energetického auditu budovy ZŠMŠ Předslav a stavebního projektu k žádosti
z Operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR.
č. 114 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej parc.č. 578/12 v k.ú. Němčice u Klatov manželům Giblovým za cenu 30 Kč/m² +
náklady spojené s prodejem. (geo. zaměření, sepsání sml, atp.)
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č. 115 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu p.č. 574/6 v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 46 m² v majetku obce za p.č. 67/3
v k.ú. Němčice u Klatov o výměře 93 m² v majetku p. Lenky Aubrechtové z Klatov. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do
KN hradí Obec Předslav.
č. 116 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směny p.č. 701/1 díl „d“ v k.ú. Třebíšov o výměře 46 m² a p.č. 603/3 díl „c“ v k.ú.
Třebíšov o výměře 3 m² – obě v majetku obce za p.č. 19 díl „h“ v k.ú. Třebíšov v majetku paní Venuše Krausové. Náklady na
sepsání smlouvy hradí obě strany – každá z jedné poloviny. Návrh na vklad do KN hradí paní Krausová.
č. 117 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části p.č. 1077 v k.ú. Třebíšov manželům Toušovým, Třebíšov 18 za cenu 10
Kč/m² + náklady spojené s prodejem. (geo. zaměření, sepsání sml, atp.)
č. 118 – ZO projednalo a s c h v a l u j e koupi p.č. 119 v k.ú. Předslav o výměře 211 m² a koupi p.č. 568 v k.ú. Předslav o výměře
3350 m² od paní Marie Šimkové, Předslav č.p. 64, za celkovou částku 300 000 Kč. Kupní cena bude uhrazena ve třech
splátkách, každá po 100 000 Kč. 1. splátka bude uhrazena do 7 dnů od sepsání kupní smlouvy. 2. splátka do 1 roku od
sepsání kupní smlouvy. 3. splátka do 2 let od sepsání kupní smlouvy.
č. 119 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr využít peněz získaných z prodeje pozemků „Farního areálu Němčice“ pouze na
spolufinancování oprav církevních památek v obci Němčice.
č. 120 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 3/2008 bez výhrad.
č. 121 – ZO projednalo a s c h v a l u j e úpravu návrhu zadání ÚP Obce Předslav. Pozemek p. Josefa Bílka, Makov 29, par.č.
288/3 v k.ú. Makov lze zařadit jako stavební pouze v případě: 1. Dojde k rozšíření zastavitelné plochy navazující na
požadovanou parcelu. 2. Bude vytýčeno a zapsáno věcné břemeno ve prospěch Obce Předslav na vedení vodovodu. 3. Trvalé
stavby včetně oplocení bude možné stavět až za ochranným pásmem vodovodu. 4. Veškeré náklady na infrastrukturu ponese
vlastník pozemku.
č. 122 – ZO projednalo a s c h v a l u j e aktualizaci směrnice č. 13 „Pro poskytování a účtování cestovních náhrad“.
č. 123 – ZO projednalo a s c h v a l u j e výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce dešťové kanalizace Makov“, kterým bude firma
Koramex, a.s. Rozsah rekonstrukce bude upřesněn před zahájením prací.
č. 124 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zaslat písemně panu R. Uhlířovi (nájemci LK Makov) požadavek obce o dodržení počtu
hudebních produkcí a zaslat písemně požadavek obce na umožnění pořádání akce pro SDH Makov dne 5.7.2008.
č. 125 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvek ve výši 2 000 Kč pro SDH Němčice na podporu kulturní akce „Prázdninové
odpoledne pro děti.“
č. 126 – ZO projednalo a s c h v a l u j e strategii činností „Místní akční skupiny Pošumaví.

Informace obecního úřadu
Obecně závazná vyhláška Obce Předslav
č. 1/2008
o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Předslav dne 24.4.2008 schválilo a vydává na základě ustanovení § 84, odst. 2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I
1.

Zakazuje se volné pobíhání psů, jakož i jiného domácího a hospodářského zvířectva na veřejných
prostranstvích. Přílohou této vyhlášky je situační snímek, kde jsou vyznačena veřejná prostranství, na nichž
je volné pobíhání psů a jiného zvířectva zakázáno.

2.

Psi se mohou pohybovat na veřejném prostranství jen v doprovodu vlastníka nebo jiné fyzické osoby, která
má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. (Např. chovatel psa, jeho vlastník či
doprovázející osoba)
Článek II

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň,
jakož i další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání nacházející se ve správním
obvodu Obce Předslav.

Článek III
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokud
nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.
Článek IV
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Z mateřské školy
Celý školní rok probíhala výchovně
vzdělávací činnost podle Školního vzdělá-

vacího programu Klíček. Všechny činnosti byly plánovány a realizovány v tématických blocích. (Všichni jsme tu kamarádi,
Klíček k podzimu, Klíček k zimě, Klíček
k jaru, Klíček k létu)
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Zabývali jsme se životem lidí i zvířat,
ročními obdobími, svátky a tradicemi, pohádkovými příběhy, péčí o zdraví, sportovními činnostmi atd. Při všech aktivitách
jsme dbali na to, aby si děti stále hrály.

Šikovnost dětí jsme prezentovali vystoupením pro veřejnost na dvou besídkách,
na Vítání občánků a při Kolečkiádě.
V červnu jsme pořádali Týden dětských radostí, na téma O klaunovi Legrandovi. Smyslem bylo nalézt pět barev,
které klaun ztratil. Hledali jsme v Měcholupech ve škole (krásné vystoupení místních děti), v lese (stopovaná s plněním
úkolů), v Předslavi (na návštěvě u včel
pana Kreuzera), v odchovně selat v Předslavi, při prohlídce hradu Rábí, v Klatovech při návštěvě knihovny. Užili jsme si
hnědý, zelený, žlutý, růžový a modrý den,
za vydatné pomoci všech maminek, které
vždy oblékly své děti do hledané barvičky. Tématický blok jsme uzavřeli dopolední Klauniádou při hrách a veselých
soutěžích v kostýmech klaunů.
Poslední větší akcí bude pasování dětí, které odcházejí do 1. třídy, na školáky.
Děkujeme všem rodičům za krásnou
celoroční spolupráci a pomoc MŠ.
A. Vlasáková

Ze základní školy
Také v ZŠ spolu s prázdninami a s vysvědčením přichází pravidelně na konci
školního roku ohlédnutí za školním rokem

a hodnocení. Kromě plánované zimní olympiády jsme splnili vše, ale nejdůležitějším
kritériem pro nás je samozřejmě spokojenost dětí.
Nikdo z našich žáků nemá problémy
s učením, nikdo nepropadá, nikdo nemá
na vysvědčení ani čtyřku. A trojky bychom spočítali na prstech jedné ruky. Při
tom všem je nutné říci, že učivo není
jednoduché a žáky jsme nešetřili. Od třetího ročníku běží například výuka cizího
jazyka. Žáci ovládají moderní techniku,
navštěvují internetové stránky a vyhledávají informace.
Také otevření školní družiny ukázalo,
že jsme pro děti udělali správnou věc. Od
nového školního roku bude mít družina
vyhrazenu pro svoji činnost samostatnou
třídu. Začátkem června se sešlo několik
tatínků (p. Krotký, Drozda, Malachovský,
Svoboda, Šindelář, Štampach a Vlasák) a
společnými silami vystěhovali zařízení
školního kabinetu do náhradních prostor.
Všem zúčastněným patří poděkování, zvláště pak panu Vlasákovi z Makova, kterého
teď ještě čeká vestavět do nově vymalované třídy velkou skříň na pomůcky.
Ke zdaru školních akcí po celý rok
přispívali rodiče. Vzpomeňme alespoň

některé, při nichž bychom se bez jejich
účasti neobešli. Na podzim to byla
Drakiáda a výstava Inspirace podzimu,
v prosinci Mikuláš, v únoru maškarní
karneval, na jaře výstava Jarní inspirace a
Kolečkiáda. Měli jsme besedu se
stomatologem a také se včelařem.
Vypravili jsme se na dva výlety. Vlakem
na Špičák a autobusem do Blatné a do
Přeštic.
Děkujeme také za Vaší podporu v soutěži škol ve sběru papíru. Z peněz získaných sběrem papíru byl žákům ZŠ zaplacen výlet vlakem, do MŠ byly zakoupeny
odměny a knihy pro budoucí školáky na rozloučenou s docházkou do MŠ. V příštím čísle Vás seznámíme s výsledky soutěže.
Věříme, že dětem se v naší škole líbí.
Ale rádi bychom věděli, jestli jste s naší
prací spokojeni i Vy. Navštivte naše webové stránky, je tam připravena anketa, v níž
můžete hlasovat a vyjádřit svůj názor
nebo nám napište.

cích sbor dostal 21 000 Kč, obec zaplatila
20 560 Kč a sbor z vlastní pokladny
28 618 Kč.

v krojích. 7. července 1935 byl pořádán
okrskový sjezd 4. Bolešinského okrsku
zastoupeného dvanácti sbory a četnou
účastí funkcionářů i diváků.
Zápisy z r.1938 jsou smutné. Popisují
květnové volby s provokacemi německé
menšiny, úsilí o sklizeň úrody, přípravy na
obranu i pro případ vystěhování z obce,
na příchod vojsk atd. V létech okupace a
války byla činnost sboru omezená, a jak
píše kronikář, byla to doba naprostého
úpadku jakýchkoliv kulturních akcí a je na
ni vzpomínáno jen s trpkostí.
19. dubna 1949 byl slavnostně otevřen obecní vodovod pro část obce včetně
4 hydrantů, které mohou přispět při hašení
požáru. V r.1951 sbor dostal výměnou za
stříkačku z r.1924 moderní PPS 8, která
již v září prokázala neocenitelnou službu
při požáru stodoly p. F. Kanty. V létech
1954 – 55 byla provedena stavba nové
hasičské zbrojnice na místě původní. Počítalo se s větším prostorem pro umístění
stroje i automobilu a místností pro výstroj.
Na 30. výroční schůzi sboru 20. února
1954 velitel František Rašpl přednesl úkol
zúčastnit se okrskové soutěže o vzorné
družstvo. Družstvo ten rok okrskovou soutěž vyhrálo a na okresní obsadilo 3. místo
za družstvy Klatov a Petroviček. Pod vedením zkušeného a pro požární sport
zapáleného trenéra Václava Motlíka měcholupští požárníci udivovali rychlostí a kvalitou prováděných úkonů. Za 15 let do
r.1969 družstvo zvítězilo 14x v okrskových soutěžích, 10x v okresních a zúčast-

www.skolapredslav.info,
e-mail: info@skolapredslav.info
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
85 let SDH
v Měcholupech
Ustavující valná hromada byla svolána na 9. června 1923 do místního hostince. Za účasti 42 občanů po přečtení stanov
a podání potřebných vysvětlivek byl hasičský sbor v Měcholupech založen. První
den se přihlásilo 20 činných a 39 přispívajících členů. Starostou zvolen vrchní
správce velkostatku p. Vilém Zeis. V r.
1926 měl sbor již 96 přispívajících členů
a to 45 z Měcholupy, 23 z Petroviček, 22
z Makova, 5 z Újezdce a jednoho z Pečetína.
21. července 1923 byla uzavřena kupní smlouva na dodání moderní ruční stříkačky firmou Štěpánek z Kostelce n. Labem. Neodkladně započala stavba sborové
zbrojnice převážně z darů a veškeré práce
řemeslné i výpomocné byly místními občany vykonány s ochotou a bezplatně. 20.
dubna následujícího roku sbor přijal nabídku firmy a stříkačku objednal jako
motorovou. Byla dodána, předvedena a
vyzkoušena v září 1924. Její cena včetně
dopravy, hadic a výzbroje pro 15 mužů
činila 54 515 Kč. Taková částka byla pro
mladý sbor nezaplatitelná, proto byl potřebný obnos se zárukou obecního zastupitelstva půjčen u Hospodářské záložny v Klatovech a půjčka postupně splácena. Podle
zápisu v kronice sboru z r. 1934 zbývá
z půjčky 53 000 Kč již jen 6 000 Kč.
Tedy za 11 let bylo zaplaceno 47 000 Kč
dluhu a 23 178 Kč na úrocích. Na subven-

SDH Měcholupy s první stříkačkou
Činnost v prvních 15ti létech byla velmi pestrá a bohatá. Zmiňme se jen o tom
nejvýznamnějším: 1. července 1925 byla
pořádána výroční slavnost založení sboru
s oficiálním předáním motorové stříkačky
obcí a přítomností mnoha významných
osobností i sborů z Bezděkova, Bíluk,
Bolešin, Dolan, Klatov, Malé Vísky, Němčic, Ostřetic, Petrovic, Předslavi, Slavošovic, Strážova, Struhadla a Točníka. 1.
července 1930 vypukl v obci požár, který
podporován suchem a větrem se rozšířil a
v necelé hodině hořelo 6 stavení. Na pomoc místnímu přijely sbory z Předslavi,
Pečetína a Točníka. 28. května 1933 byl
pořádán župní sjezd, který byl pro sbor i
obec opravdovým svátkem. V průvodu
upravenou a vyzdobenou obcí se účastnilo
237 krojovaných hasičů. Nechybělo ani
obdivuhodné cvičení místní žákovské
družiny a rytmické tanečky 12ti děvčat
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nilo se i třech krajských. V r.1974 dostal
sbor rovněž výměnou výkonnější stříkačku PPS 12 a v r.1985 se dočkal i požárního vozu Avia 30 DVS 12, který převzal
od sboru z Rabí.
Činnosti v každém sboru prospívá,
když se jeho funkcionáři příliš nemění. Funkce je projevem důvěry a opětné zvolení
dokazuje, že člen na ni stačí a vykonává ji
ku prospěchu sboru. Za 85 let se ve funkci

starosty (předsedy) vystřídalo 11 členů,
z nichž nejdéle sbor úspěšně vedl Emanuel Bouzek 24 let. Z velitelů byl ve funkci nejdéle Josef Holý 34 let, z jednatelů
Josef Kanděra 22 let a z hospodářů současný ing. Zdeněk Vlasák 23 let.
Od svého založení sbor patřil v Měcholupech vždy k činným složkám kulturního
i společenského dění a hasiči šířili dobrou
pověst obce v širokém okolí nejen vystu-

pováním na akcích a slavnostech, ale i
obětavými zásahy při nejméně 45 požárech (11x v Měcholupech). Zajišťování
okrskových, obvodových a okresních soutěží i akcí většího rozsahu by ale nebylo
možné bez kladného přístupu TJ Měcholupy, která od r.1958 hasičům umožňuje
využívat hřiště včetně zařízení.

A a B / 69. V celkovém počtu asi 120 zlomků převládaly silnostěnné střepy z větších
zásobnicovitých, hrncovitých, případně z velkých amforovitých tvarů. Ze zlomků se podařilo zrekonstruovat části velké amforovité zásobnice. I na dalších zlomcích byly
typické znaky, které datují tuto keramiku
do staršího období mohylové kultury
českofalcké, kde se ještě udržuje tvarová
směs přechodné keramiky.

Mohylové sídliště v Makově bylo bohužel z největší části zničeno dříve, než
mohla být odborně prozkoumána alespoň
celá plocha, z níž se těžil písek. Když uvážíme, kolik nových podnětů nám poskytl
celkem malý výzkum 1969 – 70, zatímco
jen okolní zničená část představovala plo-

Zdeněk Ujčík
jednatel

Historie
Bývalá pískovna v Makově
Náš region byl poprvé soustavně osídlen lidmi českofalcké mohylové kultury tj.
od 2. tisíciletí před Kristem. V našem okolí
bylo v minulosti objeveno několik mohylových pohřebišť (mohyla = hrob). Jde zejména o mohylové pohřebiště v lese Špitál,
mezi Točníkem a Otínem. Dále v lese Mýtě, mezi Předslaví a Ostřeticemi. Nálezy
z těchto lokalit jsou uloženy v klatovském
muzeu. Z doby železné, která následovala
po době bronzové, je známo také několik
objevů. Jednak to bylo objevení a prozkoumání několika mohyl na západním úpatí
lesa Ptín u Předslavi a na katastru obce
Petrovičky na jižním okraji lesa Chlum.
Tyto materiály z Předslavi a Petroviček nebyly publikovány.
Dosavadní malý počet známých mohylových sídlišť ze střední doby bronzové (tj.
před cca 3 500 lety) v jihozápadních Čechách byl rozmnožen zprvu náhodným nálezem a pak záchranným výzkumem v Makově okr. Klatovy.
Na jaře roku 1969 otevřelo JZD Měcholupy v Makově na pozemku č.p. 106
(440 m n/m), který se rozkládá za posledními domky na severozápadním konci obce, novou pískovnu. Od počátku byly všechny terénní úpravy prováděny buldozery,
které také porušily pravěké objekty, jámy
s keramikou.
Ta byla prostřednictvím klatovského
muzea předána AÚ ČSAV k určení a ke
konzervaci. Když bylo zjištěno, že jde o
mohylovou sídlištní keramiku ze střední
doby bronzové, bylo zahájeno jednání
s JZD Měcholupy, které nepřistoupilo na
zastavení těžby písku, pouze na přemístění
bagru s nakladačem k východní stěně pískovny a západní, dosud nevytěženou část
pískovny, ponechalo až do záchranného
výzkumu v září 1969 neporušenou.
Keramika, kterou zachránil buldozerista, pocházela ze dvou míst a podle jeho
údaje, že byla vyhozena s černou hlínou, se
dalo soudit, že buldozerem byly zničeny
dvě jámy, jejichž půdorysy ani profily se
zjistit nepodařilo. Právě tak nebylo možné
bezpečně rozlišit nálezy z obou jam a proto
je tato keramika považována za sběr z jam

Několik částí nalezené keramiky

Hrnčířství bylo v této době na vysoké
úrovni. Vyráběli se nejen drobné hliněné nádoby, ale i velké zásobnice, v nichž člověk
uchovával potraviny, obilí a podobně.
Nález této keramiky v Makově byl hlavním důvodem k zahájení záchranného výzkumu v září 1969, jednak proto, že se
očekávaly další neporušené objekty a jednak, že předchozí nálezy z tohoto časového období nejsou na našem území zatím
tak běžné a hojné, aby nepotřebovaly další
ověřování. Záchranný výzkum vedla
RNDr. Eva Čujanová-Jílková.
Průzkumem bylo zjištěno mimo jiné 5
kůlových jam, 10 jam obsahujících keramiku nebo její části. Největší a na nález
nejbohatší byla jáma č. 4, kde bylo nalezeno v několika vrstvách velké množství
jednotlivých částí keramiky. Dále bylo objeveno ohniště se zbytky nespálených kostí a popelem ze dřeva. Nalezená keramika byla zdobena různým rýhováním,
obrazci a podobně.
-4-

chu nejméně pětkrát větší, pak lze v tomto
případě mluvit o vážné ztrátě pro prehistorii. Současné dosavadní poznatky o mohylových sídlištích, jak již bylo konstatováno, jsou více než kusé. Pískovnu v Makově měl pronajatu OSP Klatovy, který
skončil s těžbou v druhé polovině 90. let
minulého století.
Mohylový lid vystřídaly posléze Keltské kmeny. Nejznámější kmen Bójové
(Boii) dali Čechám starý název Bohemia.
Také některé další místní názvy zejména
řek a pohoří j sou s velkou pravděpodobností keltského původu. V době stěhování
národů tj. ve 4. – 6. stol. n. l. bylo naše
území obsazeno Slovany, kteří přišli od
severovýchodu a dostávali se do styku
s kočovnými Avary. Avaři byli národ divoký, kmene uralského, který se prodral
do Uher a zaujal místa, kde přebývali
dříve Hunové. Avaři žádných polních prací ani řemesel nekonali, živili se převážně
masem ze svých stád, projížděli zeměmi a
olupovali jiné národy.
V 7. století se na našem území některé
slovanské kmeny krátce spojily v tzv.
Sámovu říši a úspěšně bojovali s Avary.
Sámo byl původem francký kupec. Stál 35
let v čele Slovanské říše, měl 12 žen
slovanského kmene a měl s nimi 22 synů a
15 dcer. Pak nastává doba Velkomoravské
říše, vláda Přemyslovců, …
J.Š.

Kultura
Vítání občánků
V sobotu 10. května 2008 se uskutečnilo v hostinci v Makově slavnostní vítání
občánků do života. Obecní úřad se rozhodl, že obnoví tuto pěknou slavnost,
která se od 90. let v naší obci nekonala.
Vítány byly ty děti, které se v našich
obcích narodily od 1. ledna 2007. Je radostné a potěšitelné, že se jich do února
letošního roku narodilo šestnáct. Čtrnáct
z nich se s rodiči vítání občánků zúčastnilo.
Přivítáni byli: Eliška Bešťáková, Němčice; Patrik Bošek, Měcholupy; Radek Hořánek, Třebíšov; Nela Kislingerová, Předslav; Nela Kubíková, Makov; Růžena
Sedláčková, Makov; Matěj Šantora, Němčice; Vojtěch Šilhavý, Němčice; František
Šlais, Předslav; Prokop Tomášek, Předslav; Jan Ujčík, Měcholupy; Ladislava
Vernerová, Předslav; Lucie Zavadilová,
Němčice; Sebastián Zetocha, Předslav.
V úvodu slavnostního aktu bylo řečeno, že radost z narození dítěte není jen
radostí rodičů, ale nás všech. Vždyť každé
narozené dítě je součástí naší společné
budoucnosti. Pan starosta ve svém projevu hovořil o tom, jak se malé dítě pomalu stává obrazem svých rodičů, kteří se
snaží vychovat je tak, aby bylo v životě
šťastné a úspěšné. Popřál rodičům hodně
zdraví, pohody, trpělivosti a laskavosti,
notnou dávku spravedlnosti a zdravého

rozumu při výchově dětí. Malým občánkům popřál, aby co nejsnadněji překonávali všechny nástrahy opravdového života
v kruhu harmonické rodiny.
Rodiče pak převzali pamětní list, drobný dárek pro dítě a maminky květinu. Při
tom se dozvěděli něco zajímavého o jméně, které svému dítěti vybrali. Například
jméno Růženka pochází z latinského rosa,
což znamená růže nebo růžová. I domácká
podoba tohoto jména Růženka, Růžička
připomíná krásu této vznešené květiny.
Přestože jméno Růženka zní velmi poeticky, nositelky tohoto jména bývají bojovné, stálé a učenlivé.
Program vítání občánků do života
zpestřilo také krátké vystoupení dětí z mateřské školy.
Rodiče měli možnost vyfotit své dítě
ve starodávné kolébce, která byla ve slavnostně vyzdobeném sále pěknou dekorací.
V dalších letech chce OÚ Předslav
tuto společenskou akci pravidelně opakovat.
Anna Vlasáková

Příjemné přivítání léta
Asi čtyřicet příznivců kvalitní hudby
se sešlo 21. června 2008 v kapli svaté
Apoleny v Měcholupech, aby si poslechli
koncert klatovského klarinetového kvarteta Junior.

Klarinetové kvarteto Junior působí od
podzimu roku 2004. Tvoří jej čtyři mladí
hudebníci, kteří mají zkušenosti s mnoha
hudebními žánry – od vážné hudby přes
folklor a dechovku až ke swingu, jazzu a
moderním stylům. Také proto je kvartet
schopen nabídnout posluchačům mnoho
rozličných skladeb z různých uměleckých
období. Posluchači z našich obcí měli
možnost jej slyšet poprvé 17.12.2005
v předslavské sokolovně. Dnes už má kvartet za sebou spoustu úspěšných koncertů
nejen u nás, ale i v Německu. Jejich hudbu už mohli slyšet v přímém přenosu i
diváci České televize.
Posluchači koncertu v Měcholupech
si mohli vychutnat například Dvořákovu
Humoresku, Smetanovu Luisinu polku,
Ježkův Bugatti step, Montiho Čardáš a
spoustu dalších krásných melodií. Při
poslechu tří klarinetů doplněných podmanivým tónem basklarinetu byla asi většina
přítomných překvapena, jaký zvukový
efekt může toto těleso nabídnout. Dokáže
zaujmout smutným, až tesklivým projevem, ale i svojí hravostí, lehkostí a veselým štěbetáním.
Z tváří mladých interpretů vyzařovala
radost ze hry, která „přeskakovala“ i do
publika. Myslím, že nikdo z přítomných
nelitoval, že první letní odpoledne strávil
ve velmi příjemném a důstojném prostředí
krásně vyzdobené měcholupské kaple.
Marie Blahoušová

Různé
Informace z dění v obci:
24. května proběhla na měcholupském fotbalovém hřišti od 14:00 hodin okrsková hasičská soutěž okrsku Předslav. Této
soutěže se zúčastnila čtyři družstva mužů, která se zde utkala v požárním útoku a ve štafetě na 4 x 100m. Jednotlivá soutěžní
družstva dosáhla následujících výsledků: 1. SDH Měcholupy – čas útoku 39,69 s; čas štafety 77,90 s; celkový čas 117,59 s. 2.
SDH Předslav – čas útoku 43,90 s; čas štafety 79,03 s; celkový čas 122,93 s. 3. SDH Makov – čas útoku 53,44 s; čas štafety
83,13 s; celkový čas 136,57 s. 4. SDH Němčice – čas útoku 94,03 s; čas štafety 104,07 s; celkový čas 198,10 s. Mimo soutěž zde
obě disciplíny cvičně zdolávalo také soutěžní družstvo žen SDH Předslav, které tu dosáhlo následujících výsledků: čas útoku
48,53 s; čas štafety 87,72 s; celkový čas 136,25 s.
Mladí hasiči při SDH Předslav se 17. května zúčastnili v Žihobcích závěrečného srazu hry PLAMEN 2007 – 2008, ve které
nakonec z celkového počtu padesáti soutěžících družstev obsadili pěkné třinácté místo.
Za krásného letního dne proběhla 21.června v areálu fotbalového hřiště v Měcholupech okresní soutěž hasičů. Toho dne se do
Měcholup sjelo 22 soutěžních družstev mužů a 12 družstev žen z celého klatovského okresu. Z obvodu naší obce sice v soutěži
žádný zástupce nebyl, ale dík patří zejména členům SDH Měcholupy za významný podíl na přípravě soutěže.
V měsíci květnu proběhly v obvodu naší obce májové taneční zábavy. V Předslavi byla, jako již tradičně, pořádána v době
konání místní pouti a tedy v sobotu 3. května a v Němčicích se pak veselili na májové zábavě 10. května.
21. června sehráli muži TJ Měcholupy poslední 26. kolo okresní soutěže III. Třídy v kopané. V tomto závěrečném kole
soutěže hráli na domácím hřišti rozhodující utkání s týmem Hrádek B, k jehož dramatickému průběhu přispělo už v prvním
poločase nešťastné vyloučení brankáře domácích. Navzdory této nevýhodě se měcholupským podařilo uhrát bod za nerozhodný
výsledek 1 : 1, který jim stačil k záchraně pro další setrvání v této soutěži. Po skončení soutěže jsou její výsledky následující:
Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

Rk. Tým

Záp + 0 -

Skóre Body (Prav)

1. Mochtín B

26 18 6 2 70: 31

60

( 21)

8. Neznašovy

26 10 3 13 48: 67

33

2. Týnec

26 12 7 7 69: 47

43

( 4)

9. Velhartice

26

8 7 11 47: 56

31

( -8)

3. Veřechov

26 13 4 9 61: 47

43

( 4)

10. Měcholupy 26

8 6 12 26: 40

30

( -9)

4. Malý Bor

26 12 6 8 66: 45

42

( 3)

11. Nalž. Hory

26

8 5 13 47: 53

29

(-10)

5. Kvasetice

26 11 6 9 58: 47

39

( 0)

12. Strážov B

26

8 5 13 44: 56

29

(-10)

6. Myslív

26 11 6 9 51: 46

39

( 0)

13. Kolinec

26

8 5 13 44: 63

29

(-10)

7. Hradešice B

26

33

( -6)

14. Hrádek B

26

7 6 13 47: 78

27

(-12)

9 6 11 42: 44
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Inzerce:

HOSTINEC MAKOV

Nabízím vypracování

PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

MOŽNOST

USPOŘÁDÁNÍ:

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SVATBY
VEČÍRKY
PLESY
A JINÉ

domovního plynovodu,
ústředního vytápění.
Cena dokumentace
domovního plynovodu .. 1 200,- Kč
Ing. Ivo PEKA

Miroslav NĚMEC
tel.: 606 215 912

tel.: 376 310 642
604 736 112

Pozvánky:
SDH Makov zve širokou veřejnost na oslavy 70. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Makově, které se konají dne 5. července 2008 v Makově u letního kina. Součástí
oslav je soutěž v netradičním požárním útoku, které se zúčastní družstva mužů i žen z mnoha
sborů okresu Klatovy. Mezi soutěžními útoky proběhnou ukázky práce minihasičů z Kydlin,
Mladých hasičů z Předslavi, profesionálních hasičů a mnoha dalších. Oživením celého dne
bude celodenní soutěž jednotlivců „O nejzdatnějšího Soptíka“, do které se může zapojit široká veřejnost. Ani
naši nejmenší nepřijdou zkrátka, i pro ně je připraven bohatý program. Po celý den bude vystavena požární
technika.
Slavnostní zahájení proběhne ve 12:15 hod. Poté bude probíhat program do cca 19 hod., kdy budou
vyhlášeny výsledky soutěže. Po slavnostním vyhlášení výsledků Vás srdečně zveme na taneční zábavu se
skupinou „Lážo plážo“ v areálu letního kina, kde budou vyznamenáni členové SDH Makov.
Oslavy proběhnou i za nepříznivého počasí – přijďte! Zmoknout Vás nenecháme.

TJ Měcholupy pořádá 19. července od 13:00 hodin 41. ročník memoriálu Jana Vlasáka.
Fotbalového turnaje se tentokrát zúčastní šest mužstev. TJ Měcholupy zve všechny příznivce
fotbalu ke sledování těchto zápasů. Občerstvení zajištěno.

Zpravodaj OÚ Předslav
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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 červnu 2008
Náklad 350 ks
-6-

