Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 7.

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

roč. 2008

Vážení spoluobčané
Jako jednu ze svých hlavních priorit si zastupitelstvo obce stanovilo nejen udržení, ale i rozvoj Základní a mateřské školy v
Předslavi.
Jsem rád, že postupně se toto daří naplňovat. Během letních prázdnin proběhla demolice a následně výstavba nové vstupní
verandy ve škole. Proběhla rovněž adaptace učebny na místnost pro družinu, obnova vybavení v mateřské škole atd. Obec bez školy a
školky se nemůže rozvíjet. Nepřiláká mladé rodiny k bydlení a ty stávající neudrží. Jen samotná investice do budovy školy by však nic
nevyřešila. Největší plus máme v kolektivu pedagogických pracovnic a ostatních zaměstnankyň školy, kterým chci při začátku nového
školního roku poděkovat za jejich přístup a nadšení, které věnují naší ZŠMŠ.
V letních měsících dále probíhala údržba a sekání veřejných prostranství, hřbitovů, drobné opravy místních komunikací,
veřejného rozhlasu, osvětlení, vodovodů, kanalizací atp.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
10. zasedání ZO Předslav konané dne 11.9.2008 v Předslavi:
Usnesení:
č. 127 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 9. zasedání ZO Předslav.
č. 128 – ZO projednalo a schvaluje Rozbor hospodaření za I. pololetí 2008.
č. 129 – ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové změny č. 4/2008 bez výhrad.
č. 130 – ZO projednalo a schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Vodovod Předslav – Měcholupy“ s nejvhodnější nabídkou
firmy Omega C+M spol. s r.o., K cihelnám 699, 326 00 Plzeň, IČ: 47718056, DIČ: CZ47718056.
č. 131 – ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo na akci „Vodovod Předslav – Měcholupy“ s firmou Omega C+M spol. s r.o.,
K cihelnám 699, 326 00 Plzeň IČ: 47718056, DIČ: CZ47718056.
č. 132 – ZO projednalo a schvaluje směnu pozemku p.č. 603/3 díl „f“ o výměře 27 m² v majetku obce za p.č. 30/2 díl „i“ o výměře 4
m² v majetku p. Miloslava Vojgta, oba v k.ú. Třebíšov. Náklady na sepsání smlouvy hradí obě strany – každá z jedné
poloviny. Návrh na vklad do KN hradí paní Vojgt.
č. 133 – ZO projednalo a vydává nesouhlasné předběžné stanovisko k vybudování fotovoltaické elektrárny v k.ú. Měcholupy pro firmu
Power Color s.r.o. Sedláčkova 247, Plzeň.
č. 134 – ZO projednalo a schvaluje odkup p.č. 287/8 o výměře 66 m² v k.ú. Měcholupy, p.č. 287/9 o výměře 95 m² v k.ú. Měcholupy a
p.č. 283/12 o výměře 9 m² v k.ú. Měcholupy, od paní Ing. Blanky Kejmarové, S.K. Neumanna 2008/1, Praha, za částku 30
Kč/m².
č. 135 – ZO projednalo a schvaluje kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup: p.č. 632/7 o
výměře 84 m² v k.ú. Němčice a p.č. 632/9 o výměře 29 m² v k.ú. Němčice, v celkové částce 1200 Kč.

Informace obecního úřadu
Připomínáme všem našim občanům, že volby do zastupitelstva Plzeňského kraje proběhnou ve dnech 17. a 18. října.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Školní rok 2008/2009 byl zahájen
v ZŠ s počtem žáků 27. 12 dětí je z Předslavi, 4 z Měcholup, 4 z Makova, 1 z Petroviček, 2 z Němčic, 3 z Otína, 1 z Mlynářovic.
Do mateřské školy dochází s počátkem roku 22 dětí, v průběhu roku 6 dětí
přibude. V MŠ tak bude 12 dětí z Předslavi, 2 děti z Měcholup, 5 z Makova, 5

z Němčic, 1 z Třebíšova, 1 z Otína, 1 z Tupadel a 1 z Ostřetic. Do školní družiny je
přihlášeno 20 žáků.
MŠ je nadále organizována jako jednotřídní, ZŠ jako dvojtřídní. Ani v personálním obsazení školy nedošlo k žádným
změnám. V MŠ budou pokračovat v realizaci Školního vzdělávacího programu pod
názvem Klíček, v 1. a 2. ročníku ZŠ se
vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Všestrannost, 3. až 5. ročník bude
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pracovat podle učebních dokumentů Základní škola.
Před prázdninami byla na základě požadavků OHS zřízena ve vstupu do sklepa
úklidová místnost (15 tisíc korun). O hlavních prázdninách pak probíhalo malování
(20 tisíc korun), byla dokončena místnost
pro družinu (50 tisíc korun), ve třídě MŠ
byly rodiči odstraněny staré sololitové
obklady, dále upraveny omítky, zavěšeny
nové záclony a položen nový koberec.

Zbývá vybavit třídu MŠ moderním nábytkem. Modernizace třídy MŠ přijde také
zhruba na 50 tisíc korun. Největší náklady
si vyžádala přestavba vstupní verandy,
která byla několik let v havarijním stavu a
nemohla být používána. (414 tisíc korun).
V souvislosti s tím děkujeme všem
zastupitelům Obce Předslav za podporu
školy a také všem rodičům, kteří si pro
docházku svých dětí vybrali právě naši
školu.

Z ročního plánu školy
V návaznosti na výuku ZŠ jsme zařadili některé z významných světových
dnů, jako například Den výživy, Den mateřského jazyka, Den knihy, Den parků
nebo Den oceánů. Pro oživení výuky máme v plánu uskutečnit další dvě besedy.
V loňském roce to byla beseda o včelařství, letos o lesním hospodářství a rybářství. Kromě jiného plánujeme zimní a
letní olympiádu.

V plánu aktivit MŠ jsou například zamykání a odemykání školní zahrady, besídka ke Dni matek, školní výlet do muzea
v Přešticích a na Klenovou, pasování předškoláků na školáky, sportovní hry dětí.
Mezi společnými akcemi MŠ a ZŠ
jsou akce pro rodiče a veřejnost.
- Čertovské řádění – čertovská módní
přehlídka, besídka pro rodiče s občerstvením a adventní průvod s lampiony
- Ve spolupráci s TJ SOKOL Vánoční
koncert spojený s výstavou dětských
prací
- Aprílový den – veselé soutěže dětí a
rodičů s překvapením

Soutěž škol ve sběru druhotných
surovin
Naše škola je zařazena v kategorii do
100 žáků. Mezi 36 školami této kategorie
jsme letos získali 19.místo. Myslíme si, že
je to velice pěkný výsledek. V úvahu mu-

síme brát i fakt, že některé přihlášené
školy nahlásily počty žáků jen za základní
školu a v soutěži jim pomáhaly i děti ze
školy mateřské. Kdybychom stejně nepoctivě nahlásili počet soutěžících, pak bychom se rázem ocitli na místě desátém.
Potěšující je i fakt, že ve srovnání s kategorií škol nad 100 žáků, bychom byli na
pátém místě. Každý žák naší školy totiž
odevzdal 151 kg papíru, celkem to je skoro 8 tun.
Pro srovnání si připomeňme, že v předchozím roce jsme odevzdali dvě a půl
tuny a skončili jsme na 13. místě. Od
l. září pokračujeme v soutěži, i když jsou
podmínky soutěže přísnější. Hmotnost kartonu se do výsledků soutěže nezapočítává,
netříděný papír nebude vůbec odebírán.
Byly sníženy výkupní ceny a například
1 kg kartonu je vykupován již jen za 20
haléřů.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Základní organizace
Českého svazu včelařů
v Němčicích
V Němčicích a přifařených obcích
bylo ve třicátých létech minulého století
hodně chovatelů včel, kteří byli jednak
neorganizováni a nebo byli členy spolků
na tu dobu relativně vzdálených od Němčic jako např. v Klatovech, Předslavi, Měčíně a v Plánici. V r. 1936 se dalo dohromady několik včelařů a zájemců o zřízení
včelařského spolku v Němčicích. Soupis
zájemců tehdy obsahoval 39 včelařů již
organizovaných a 19 dosud nikde neorganizovaných. Na den 22. listopadu 1936
byla do školy v Němčicích svolána prakticky ustavující schůze, které se zúčastnilo
celkem 29 včelařů, kteří se podepsali pod
přijaté stanovy a zvolili tříčlenný komitét
ve složení děkan Karel Toman, řídící
učitel Richard Majer a št. Strážmistr v. v.
Alois Frejlacha, který měl řídit podávání
přihlášek dalších nových členů a vyřizovat
veškeré záležitosti tvořícího se spolku až
do konání řádné valné hromady.
Dne 16. prosince zaslalo Zemské ústředí schválené stanovy spolku a veškeré náležitosti potřebné v té době pro činnost
takového spolku. První ustavující valná hro-

mada byla svolána na 10. ledna 1937 do
hostince p. Horáčka v Němčicích. Ustavující schůze se zúčastnilo 24 včelařů a 30
hostů. Prvním předsedou byl zvolen děkan
Karel Toman a současně byl zvolen i
sedmičlenný výbor. Spolek měl k tomuto
dni 26 členů.
Na výroční hromadě v lednu 1939
měl již spolek 34 členů a na konci r, 1940
již 46 členů, kteří chovali 192 včelstev.
V r. 1943 měl spolek dokonce 248 včelstev a včelaři v tomto roce obdrželi 11 kg
cukru na 1 včelstvo, takže spolek dostal
celkem 2 700 kg cukru. Koncem r. 1944
bylo ve spolku organizováno 50 členů, kteří měli dohromady 421 včelstev. V roce
1945 se ještě zvýšil počet členů na 55, ale
pak postupně snížil díky přestěhování lidí
do pohraničí. V dalších létech se držel
počet včelařů mezi 40 – 50 včelaři a počet
včelstev cca na 250. V padesátých létech
byla stanovena poměrná dodávka medu
státu (kontingent) a včelaři, kteří ji nesplnili, byli pokutováni. V tuhé zimě 1953 –
54 se po onemocnění včel nosemou a mimořádném úhynu včelstev snížil jejich počet z 246 na 155. Koncem padesátých let
klesl počet včelařů cca na 35 členů a
počet včelstev asi na 200.
K dnešnímu dni má naše základní organizace 33 členů a cca 350 včelstev.

Sdružuje chovatele včel z Němčic, Třebíšova, Petroviček, Pečetěna, Zbyslavi, Mlynářovic, Mlýnského Struhadla a Újezda.
V loňském roce bylo zazimováno 380
včelstev, ale díky varroáze přezimovalo
jen 116 včelstev. Roztoč Varroa destructor je dnes největším nepřítelem včelařů,
neboť díky teplým zimám včelstva plodují
i v zimním období, což má za následek, že
se množí tento roztoč i v zimě, protože
k množení tohoto roztoče dochází na plodu včel. Všechny tyto skutečnosti vedou
ke zvýšení náročnosti na ošetřování včel.
Dnes nám přibyla ještě další starost, neboť
v KÚ Kroměždice se vyskytl mor včelího
plodu a naše ZO se tím nyní nachází v 1.
ochranném pásmu této nákazy. Tato skutečnost se samozřejmě projevuje nejen
dalším zvýšením náročnosti péče o včely a
omezené manipulaci se včelami a jejich
produkty, ale i na podstatném zvýšení
nákladů na chov včel.
Věřím, že tyto skutečnosti včelaře neodradí od jejich koníčka a že se s těmito
problémy poperou a udrží v této oblasti
dál chov včel, které jsou nezbytné pro
opylení rostlin a tím i pro udržení úrody
plodů a ostatních produktů nezbytných
pro život lidí.
Ve Zbyslavi 21.06.2008

Ing. Karel Krátký
jednatel ZO

měcholupského týmu – Gašpar Ivan. 2. kolo (Měcholupy –
Neznašovy) = 2 : 0, střelci branek měcholupského týmu –
Muži z TJ Měcholupy zahájili podzimní část nové sezony
Dražka Petr, Novák Petr. 3. kolo (Myslív – Měcholupy) = 2 : 2,
okresní soutěže III. Třídy v kopané 16. srpna předehrávaným
střelci branek měcholupského týmu – Valečka Jan, Jakubec
zápasem 13. kola. Dosud odehraná utkání dopadla následovně:
Lukáš. 4. kolo (Bolešiny – Měcholupy) = 0 : 3, střelci branek
13. kolo (předehrávané) (Měcholupy – Malý Bor) = 0 : 1. měcholupského týmu – Kanta Michal, Jakubec Lukáš, Novák
1. kolo (Chanovice B – Měcholupy) = 3 : 1, střelec branky Petr. 5. kolo (Měcholupy – Hradešice B) = 4 : 0, střelci branek
-2-

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané

měcholupského týmu – Jakubec Lukáš 2x, Novák Petr, Valečka
Jan.

Po pátém kole vypadá průběžná výsledková tabulka takto:

Následující tabulka představuje rozpis utkání této části sezony:
Kolo
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Termín
16.08.2008 17:00
24.08.2008 14:00
30.08.2008 17:00
06.09.2008 17:00
13.09.2008 17:00
20.09.2008 16:30
27.09.2008 16:30
04.10.2008 16:00
12.10.2008 14:30
18.10.2008 15:30
26.10.2008 14:30
01.11.2008 14:00
08.11.2008 14:00

Domácí
Měcholupy
Chanovice B
Měcholupy
Myslív
Bolešiny
Měcholupy
Týnec
Měcholupy
Nalž. Hory
Měcholupy
Luby B
Měcholupy
Kvasetice

Hosté
Malý Bor
Měcholupy
Neznašovy
Měcholupy
Měcholupy
Hradešice B
Měcholupy
Žihobce
Měcholupy
Kolinec
Měcholupy
Velhartice
Měcholupy

Rk.

Tým

Záp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chanovice B
Kvasetice
Žihobce
Luby B
Měcholupy
Kolinec
Malý Bor
Týnec
Hradešice B
Neznašovy
Bolešiny
Myslív
Nalž. Hory
Velhartice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

6
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0

0
0
1
2
2
3
3
3
4
3
3
3
4
5

22: 6
16: 6
13:10
24:11
12: 6
17:17
12:12
10:14
8:18
9: 8
8:12
7:12
10:21
11:26

18
14
13
12
10
9
9
9
6
5
5
5
4
1

( 6)
( 5)
( 7)
( 3)
( 1)
( 0)
( 0)
( 0)
( -3)
( -7)
( -1)
( -4)
( -5)
( -8)

0
2
1
0
1
0
0
0
0
2
2
2
1
1

Ing. Václav Blahouš

Historie
Městský konšelský soud
v Klatovech
Není potřeba připomínat, že k historii
se neobracíme jen proto, abychom se kochali interesantními událostmi, jichž jsme
nebyli svědky. To by byl přístup mrtvý a
neplodný. I když k zachycení historické
atmosféry v oblasti soudnictví se některé
případy z našeho pohledu jeví jako drastické a nelidské, přesto nebyli vždy odstrašující.
Také v Klatovech, jako v jiných královských městech, bylo soudnictví významnou složkou samosprávy. Pravomoc tohoto soudu byla zpočátku jen pro město. Až
král Jan Lucemburský udělil městskému
soudu v Klatovech úřad popravy v kraji.
To znamená stíhání, souzení a vykonávání
rozsudků pro široké okolí města.
Věznice (šatlava), byla původně na
rohu ulic Čs. legií a Hradební. Druhá
věznice byla vystavěna na nádvoří radnice
asi v r. 1580. Pak to byly Čertovy lochy,
či Panenské sklepy (princova). Byly to
sklepy při silnici pod Šibeničním vrchem,
do nedávné doby používané jako sklady
Technických služeb. Jako další věznice
byla využívána Klášterní brána, pro občany města. Dále věž Okrouhlice (dnes
nad letním kinem), tam byli vsazováni
flamendři, pijani, marnotratníci a rváči.
Pak bylo užíváno trestu pranýře. Jeden byl na náměstí u radnice a druhý před
Klášterní bránou.
Popraviště v Klatovech bylo u křižovatky silnic Plzeňské a na Chaloupky
(Rozhrání). Tam se popravovalo mečem,
ohněm a kolem. Druhým místem byl
Šibeniční vrch nad Čertovými lochy, kde
se popravovalo šibenicí. V těchto dobách
u těžších provinění se používalo útrpného
práva (tortury) k vynucení přiznání delikventa, které bylo zrušeno císařem Josefem II.
Poslední popravy proběhly v Klatovech v letech 1945 až 1947, po ukončení

II. světové války. Kdy u místního soudu
byli souzeni příslušníci jednotky klatovského gestapa, u nichž byl v převážné
míře vynesen trest smrti oběšením. Tehdy
byli souzeni i někteří kolaboranti z řad
Čechů. Tato událost je zachycena v literárním díle „Klatovské oprátky“.
Tolik ve stručnosti k soudu v Klatovech. Prameny k tomuto tématu jsou velice obsáhlé, ale my si připomeneme
alespoň některé zápisy v soudních (smolných) knihách o vynesených a provedených rozsudcích, které jsou hrůzným svědectvím mravního a lidského úpadku této
doby.
S dojetím tu čteme:
- V roce 1697 byl před klatovské městské
právo postaven čtrnáctiletý hoch Václav
Růžička. Byl obviněn ze zločinu čarodějnictví a kouzelnictví. Přivolával prý
bouřky a krupobití. Za kouzelnictví, čarodějnictví a spojenectví se zlým duchem byl trest upálení za živa. V případě, že byl provinilec hodně mlád a
srdečně litoval svých zlých skutků, mohl být tento krutý trest zmírněn. Čaroděj
byl nejprve sťat mečem a potom teprve
jeho mrtvé tělo spáleno. Václav Růžička
měl štěstí opravdu výjimečné. Magistrát
ho sice odsoudil k smrti, avšak apelační
soud v Praze, k němuž se odvolal, tento
rozsudek zrušil a nahradil jiným. Růžička byl 10 měsíců vězněn a vždy po 3
dny v týdnu mrskán.
- V roce 1764 byl pro svatokrádež v Klatovech za živa upálen knihařský tovaryš
Michal Prokeš ze Stoda.
- Adam Mazanec z Habartic a Ondřej Slíva z Kydlin, ukradli v roce 1771 na faře
238 zlatých, stříbrnou tabatěrku, nějaké
ubrousky a vydělané kůže. Byli za to
oběšěni.
- Daniel Mašek z Klatov se vloupal do
kupeckého krámu. Byl v roce 1765 oběšen a ponechán na šibenici tak dlouho,
až se jeho tělo úplně rozpadlo.
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- Děvečka Eva Tkalcová ze vsi Měcho-

lupy r. 1694 otěhotněla s pacholkem Augustinem, který ji opustil a utekl někam
do světa. Eva svůj stav tajila a také tajně
porodila v noci za šafářovou stodolou.
Ve strachu před trestem, jímž se tehdy
krutě trestaly svobodné matky, novorozeně zabila a mrtvolku zastrčila pod
došky na střeše. Mrtvé novorozeně bylo
však druhý den nalezeno a Eva byla
usvědčena. Byla odvezena do Klatov
k právu a vyslýchána. Poněvadž nic nepřiznala, zavedli ji do mučírny v prvním
patře Černé věže (postavena v letech
1548 – 55). K jejímu zastrašení byl už
připraven kat s mučícími nástroji. Eva
se však ani tentokrát nezalekla, sama
přistoupila k napínacímu žebříku „jupku
si svlékla a ke všemu hotova byla.“ Marně ji měšťanostové domlouvali, marně
naléhali a hrozili, aby se nevydávala na
mučení, když jsou proti ní důkazy. Nic
nepořídili, oběť se nepoddala. Byla odsouzena k smrti a popravena. Na popravčím místě za městem jí kat nejprve
rozžhavenými kleštěmi jeden prs užehl
a potom jí sťal mečem hlavu. Mrtvolu
vhodil do jámy, tam ji ještě srdce kůlem
probil a zahrabal.
- V roce 1770 se utopila Anna Melková,
dcera Josefa Melky z Makova, která sloužila ve dvoře v Pečetíně. Zoufala si proto, že její milý voják pryč odmašíroval a
zanechal ji opuštěnou a těhotnou. Sebevražedkyni byl odepřen křesťanský pohřeb na hřbitově. Co však s dítětem, které přece na provinění své matky nemělo
žádný podíl, neboť ještě nespatřilo hříšný svět? Velemoudrý magistrát rozhodl
takto: pohodný mrtvé ženě roztrhl život
(břicho), plod byl z ní vyňat a pohřben
na němčickém hřbitově mezi nemluvňaty. Matčino tělo bylo pohodným vyvezeno do březového hájku, tam od
něho byla oddělena hlava a potom bylo
zahrabáno.

- Docházelo ovšem i ke zločinům mezi

lidmi vysloveně zbožnými. Poustevník
fráter Jan Jeřábek, přišel na noc ke svému kolegovi poustevníku Weberovi do
jeho šumavské poustevny u Dešenic.
Jak se spolu zbožně bavili, o tom svědectví se nezachovalo. Když Weber usnul, rozťal mu Jeřábek dragounskou
šavlí hlavu, oloupil ho a poustevnu zapálil. Byl však viděn několika sedláky, a
tak se nakonec dostal za spáchaný zločin před klatovské právo. Když byl převážen ze šatlavy k výslechu na radnici,
vytrhl se stráži a uskočil do Jezuitského
kostela. Kláštery a kostely měly tehdy
právo na asyl, na jejichž půdě neměla
žádná světská moc zasahovat. Jezuité
však Jeřábka právu vydali. Byl odsouzen k smrti velmi surové a kruté. Byl
totiž zašit do volské kůže, v ní vyvlečen
na popraviště, tam rukama katovýma
uškrcen a ještě upálen.
Nikdy snad nebylo spácháno tolik násilností a ničemností, nikdy nebylo zhrubnutí mravů hlubší jako v době temna.

Kultura
Hudební odpoledne
V sobotu 20. září 2008 se konal v Měcholupech v kapli svaté Apoleny koncert.
Členové kulturní komise a místní občané
připravili v kapli pro vystoupení pražských
violoncellistů pěkné prostředí. Spokojení

Z mnoha rozsudků jsem pro představu
vybral těchto několik případů, kde si může
čtenář udělat porovnání jak se trestalo dříve a jak nyní.
J.Š.

Na začátku září měli čtenáři Klatovského deníku možnost dozvědět se z něj o
výjimečném archeologickém nálezu, učiněném nedávno v katastru naší obce. Pro ty
z vás, kterým tato informace unikla, zde
přinášíme přetisk článku z Klatovského deníku, jehož autorem je Ludvík Pouza.

Unikátní archeologický nález
objevili v Němčicích u Předslavi
NĚMČICE - Při archeologickém průzkumu staveniště v obci Němčice u Předslavi objevili archeologové z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech zbytky
stavení z přelomu 12. a 13. století, které
zaniklo po požáru. Nález je největší svého
druhu v našem regionu a je bohatý pře-

návštěvníci vyslechli díla známých autorů
mistrovsky provedená JANEM KELLEREM, ROMANEM PETROVEM a JAROSLAVEM KULHANEM. V pestrém
programu se střídaly sólové party a skladby pro dvě a tři violoncella.

devším na velké množství keramických
zlomků.
„Je to naprostý unikát. Za poslední léta nebyl na Klatovsku objeven tak bohatý
nález keramiky. Dokonce ani v centru Klatov,“ říká archeolog Jan Pícka.
„Nález je pro nás unikátní také proto,
že keramické zlomky jsou v takovém množství a stavu, že půjdou slepit v celky. Některé nálezy se dají datovat i kolem 11
století, to však musíme ještě konzultovat
s kolegy v Plzni,“ informuje Pícka.
„Dá se říci, že jde o zbytky sklepa
stavení o rozměrech 6,5 x 4,5 m. Muselo
jít podle našeho názoru o stavení nějaké
zámožné rodiny, správce nebo snad
starosty,“ myslí si archeologové.
Podobných nálezů tohoto typu je na
Klatovsku několik, a to třeba v Chlistově
či Týnci u Klatov. Dokazují, že zdejší krajina byla osídlena už mnohem dříve, než
se dosud předpokládalo. Němčický nález
je však zatím nejcennější.

V pořádání koncertů v Měcholupech
chceme pokračovat i v příštím roce a již
nyní zveme spoluobčany k návštěvě.
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
19. července proběhl na fotbalovém hřišti v Měcholupech 41. ročník memoriálu Jana Vlasáka, tentokrát za účasti čtyř družstev. Sokol
Klášter a SK Bolešiny vyslaly na tento memoriál po jednom družstvu, dvě družstva pak postavila domácí TJ Měcholupy. Za příznivého
počasí shlédli přítomní diváci jejich vzájemná utkání, z nichž nakonec vítězně vyšlo mužstvo Sokola Klášter.
Na volejbalovém hřišti v Předslavi se 3. srpna uskutečnil pravidelný každoroční nohejbalový turnaj Tělocvičné jednoty Sokol
Předslav, kterého se letos zúčastnilo šest družstev. Průběh jednotlivých klání se protáhl až do večerních hodin a přítomní diváci tak
mohli shlédnout řadu zajímavých utkání.
Na 16. srpna byl naplánován a připraven také tradiční pouťový nohejbalový turnaj v Němčicích. Jeho průběh však tentokrát
přerušil vydatný déšť, který tak zabránil jeho dokončení.
Již devátým rokem se SDH a TJ Sokol v Předslavi společně snaží zpříjemnit dětem loučení s prázdninami a přivítat příchod
nového školního roku poněkud veselejší formou. Proto pro ně 23. srpna opět připravili zábavné sportovní odpoledne, během kterého
měli však nejen děti, ale i dospělí možnost utkat se mezi sebou v řadě různých zábavných disciplín.
V Němčicích se „Loučení s prázdninami“ uskutečnilo 30. srpna na místním hřišti. Pro děti byly připraveny tradiční i netradiční soutěže
a sladké odměny. Poděkování patří všem obětavým maminkám a tatínkům a dále členům SDH Němčice, kteří pomohli tuto akci pro
děti uspořádat. Krásné počasí, perfektní nálada a úsměvy na tvářích dětí umocnily dojem z celého dne .

Pozvánky:
Na sobotu 15.11.2008 připravuje kulturní komise cvičení pro ženy a dívky v Makově. Plakáty s pozvánkou budou včas vyvěšeny.
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