Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 14.

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

roč. 2010

Vážení spoluobčané,
dobojováno, sečteno. Konečně, chtělo by se říci k volbám do Poslanecké sněmovny PČR. Jak jsme volili v našich obcích, to se také
dozvíte v tomto zpravodaji.
Pokračujeme s výstavbou řady investičních akcí, např. plynofikace Němčice, Předslav IV. vrt, vodovod Předslav – Měcholupy.
Proběhla rekonstrukce Lesního amfiteátru v Makově, který jsme 5. června slavnostně otevřeli. Potěšila nás vysoká návštěvnost.
12. června jsme oslavili 150 let budovy školy v Předslavi. Celá řada z Vás tuto akci navštívila a doufám, že se mnou budete
souhlasit, že se mimořádně vyvedla. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě. Zejména všem
pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, na kterých byla převážná část přípravy oslav.
26. června oslavíme 400 let kaple v Němčicích. Více informací naleznete v pozvánkách.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásné léto, příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
20. zasedání ZO Předslav konané dne 29.4.2010 v Makově:
Usnesení:
č. 246 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 19. zasedání ZO Předslav.
č. 247 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 2/2010.
č. 248 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem parc.č. 215/1 o výměře 2630 m2 v k.ú. Makov u Předslavi panu Zdeňku
Pechanovi, bytem Makov 37 za roční pronájem 200 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou.
č. 249 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. na parc.č. 287/7
v k.ú. Měcholupy u Předslavi.
č. 250 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce se společností SÚS Klatovy na část parc.č. 30/1 a 31/1 v k.ú.
Měcholupy u Předslavi.
č. 251 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo se společností Vialit Soběslav spol. s.r.o. na opravu místních komunikací
v Měcholupech a v Němčicích v celkové částce 509 258 Kč včetně DPH.
č. 252 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty o postupu ve schvalování změny č. 1 regulačního plánu Obce
Předslav.
č. 253 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o dílo se společností Plzeňský lesprojekt a.s. Plzeň na zpracování LHP pro lesy
obce Předslav na období 2012 – 2021
č. 254 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvek pro SDH Předslav na zakoupení cvičné požární nádrže na výcvik soutěžních
družstev ve výši 5000 Kč s vyúčtováním příspěvku do 31.12.2010.
č. 255 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvek pro TJ Měcholupy na opravu střechy na kabinách ve výši 10 000 Kč s vyúčtováním příspěvku do 31.12.2010.
21. zasedání ZO Předslav konané dne 17.6.2010 v Němčicích:
Usnesení:
č. 256 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 20. zasedání ZO Předslav.
č. 257 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 3/2010.
č. 258 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k provádění rozpočtových změn při překročení závazných ukazatelů rozpočtu
do výše 50 000 Kč
č. 259 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy auditora
krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
č. 260 – ZO projednalo a s c h v a l u j e celoroční hospodaření Svazku obcí Měčínsko a Závěrečný účet svazku za rok 2009 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
č. 261 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce s SÚS Klatovy na parc.č. 30/1, 31/1, 385/1 v k.ú. Měcholupy u Předslavi, jedná se doplnění usnesení č. 250 ze dne 29.4.2010.
č. 262 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr odprodat p.č. 294/4 v k.ú. Makov u Předslavi a parc.č. 790/28 v k.ú. Předslav.
č. 263 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í odstoupení firmy Welstam od směny parc.č. 209 v k.ú. Makov u Předslavi.
č. 264 – ZO projednalo a s c h v a l u j e počet zastupitelů 9 na období 2010 – 2014.
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č. 265 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Změnu č. 1 regulačního plánu Obce Předslav.
č. 266 – ZO projednalo a s c h v a l u j e a) cenu poukázek svozu TDO na II. pol. 2010, která se pro fyzické osoby skládá z ceny
poukázky a příplatku ke svozu za účtované přejezdové km.: 1 x 14 dnů – cena 525 Kč + příplatek 40 Kč = celkem 565 Kč;
1 x 4 týdny – cena 335 Kč + příplatek 40 Kč = celkem 375 Kč; S1 – cena 765 Kč + příplatek 25 Kč = celkem 790 Kč; SII –
cena 420 Kč + příplatek 45 Kč = celkem 465 Kč; CHAL 1 x 14 dnů – cena 255 Kč + příplatek 10 Kč = celkem 265 Kč;
CHAL 1 x 4 týdny – cena 150 Kč + příplatek 15 Kč = celkem 165 Kč; Pytle 5 ks – celkem 450 Kč; Pytle 3 ks – celkem
300 Kč. b) příplatek ke svozu TDO na II. pol. 2010 pro právnické osoby a osoby podnikající na území Obce Předslav: 1 x 14
dnů – 40 Kč; 1 x 4 týdny – 40 Kč; S1 – 25 Kč; SII – 45 Kč.
č. 267 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s firmou Šumavské vodovody a kanalizace Klatovy a.s. na posílení vodního zdroje
vrtu č. 4 Předslav ve výši 691 919 Kč.
č. 268 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í ukončení provozu veřejného telefonního automatu v Předslavi ze strany společnosti Telefónica O2.
č. 269 – ZO projednalo a s c h v a l u j e příspěvek ve výši 5 000 Kč ZO Českého svazu včelařů v Němčicích s vyúčtováním do
31.12.2010.
č. 270 – ZO projednalo a r o z h o d l o o vydání stanoviska k dodatečnému stavebnímu povolení pro parc. č. 203/2 v k.ú. Makov u
Předslavi. a) je v souladu s územním plánem obce, b) přístup nevede po obecní komunikaci, c) leží mimo možnosti napojení
na obecní inženýrské sítě, obec nebude financovat jejich připojení viz. usnesení č. 121 bod 4.
č. 271 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. na parc.č. 578/11
v k.ú. Němčice u Klatov.

Informace obecního úřadu
Výsledky hlasování na území obce Předslav ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve
dnech 28.05. – 29.05.2010.
volební okrsek
politická strana, hnutí
Věci veřejné
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokratická
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09
Křesť.demokr.unie - Čs.str.lidová
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita-blok J.Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnic.str.sociální spravedl.
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana
Volební účast:
Celkový počet voličů
Počet hlasujících voličů
Počet platných hlasů
Účast voličů v procentech

4
6
9
13
15
17
18
20
21
23
24
25
26

Předslav

Měcholupy

Makov

Petrovičky

Němčice

1

2

3

4

5

8 (6,34%)
18 (14,28%)
39 (30,95%)
5 (3,96%)
18 (14,28%)
3 (2,38%)
2 (1,58%)
14 (11,11%)
1 (0,79%)
5 (3,96%)
13 (10,31%)

10 (13,15%)
7 (9,21%)
14 (18,42%)
2 (2,63%)
10 (13,15%)
3 (3,94%)
1 (1,31%)
10 (13,15%)
1 (1,31%)
2 (2,63%)
16 (21,05%)

4 (6,34%)
12 (19,04%)
14 (22,22%)
3 (4,76%)
14 (22,22%)
1 (1,58%)
1 (1,58%)
4 (6,34%)
2 (3,17%)
8 (12,69%)

1 (3,70%)
1 (3,70%)
9 (33,33%)
1 (3,70%)
3 (11,11%)
2 (7,40%)
10 (37,03%)

12 (15,78%)
3 (3,94%)
24 (31,57%)
2 (2,63%)
7 (9,21%)
1 (1,31%)
1 (1,31%)
2 (2,63%)
2 (2,63%)
1 (1,31%)
21 (27,63%)

35 (9,51%)
41 (11,14%)
100 (27,17%)
13 (3,53%)
52 (14,13%)
5 (1,35%)
4 (1,08%)
4 (1,08%)
32 (8,69%)
3 (0,81%)
5 (1,35%)
6 (1,63%)
68 (18,47%)

202
127
126
62,87%

122
76
76
62,30%

96
63
63
65,63%

55
27
27
49,09%

112
76
76
67,86%

587
369
368
62,86%

CELKEM

Vzdělávání
Vážení spoluobčané!
Kromě řádné výuky a plnění cílů školních vzdělávacích programů bylo v tomto
školním roce naším cílem uspořádat oslavy 150. výročí současné školní budovy.
Protože jste se nás mnozí ptali na průběh
příprav, chceme zveřejnit seznam všech,
kteří nám pomohli.
Děkujeme:
- za materiální podporu Měcholupské zemědělské a.s. zastoupené ing. Z. Vlasákem a
ing. V. Blahoušem
- za finanční podporu firmě Jiřina
- panu Lubošovi Rašplovi, který na své náklady vydal brožuru

- za materiální podporu panu Vlasákovi z Makova
- za ochotu a obětavou pomoc obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou Šindelářem a panem Blahoušem
- za přípravu občerstvení panu Zadražilovi
- panu Šůsovi, který zdokumentoval celou
akci na fotografiích
- za práce na úpravě prostranství před soko lovnou panu Juliusovi, Šindelářovi, Vlasá kovi z Předslavi, S.Fleisigovi, paní Sigmundové a Juliusové
- za úklid sokolovny paní M.Zíkové, M.Hromadové, Weberové, Vlasákové z Makova,
Vlasákové z Předslavi, Drozdové, Juliusové,
Polívkové, Svobodové, Hanzlíkové, J.Fleisi-
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gové, Marešové, Hořánkové, Měsíčkové, Šilhavé
- panu Stanislavu Fleisigovi staršímu z Předslavi za kontaktování bývalých pedagogů
- za organizaci v den oslav členům Sokola a
SDH Předslav
- za organizaci v den oslav bývalým žákům:
S.Krásnické, A.Valečkové, A.Kantové, M.Tomáškové, E.Rozsypalové, M.Beníškové, M.Čadilové, E.Matějkové, J.Červenému, V.Krásnickému, J. Havlanovi
- za pomoc s dětmi v den oslav paní Drozdové, Šindelářové, V.Forejtové, J.Fleisigové,
P.Velíškové, Hanzlíkové
- za květinovou výzdobu paní M.Hromado vé z Měcholup

- za ozvučení celé akce a zapůjčení techniky
panu Malachovskému,
- za organizaci prezence paní Navrátilové a
Blahoušové
- za poskytnutí dobových materiálů pro zmapování historie školy panu Pojarovi, Vlasá kovi z Předslavi, Duchkovi, Schejbalovi, Tykalovi z Měčína a Třebýciny, paní Krauso vé, Bouzkové, Zíkové z Předslavi, Petelíkové, Krásnické
- za zapůjčení obrazů, které namalovala paní
učitelka Kantová, provdaná Potůčková, rodině pana Kanty z Měcholup
- za výraznou pomoc při grafickém zpraco vání brožury panu ing. V. Zíkovi
- za tisk brožury Reklamní agentuře BABKA Klatovy
- Knihkupectví Léto za zorganizování prodejní výstavy knih
- za prezentaci školy současným žákům

Potěšil nás kladný ohlas. Oslav dne
12.6. se zúčastnilo asi 300 lidí. Za Krajský úřad Plzeňského kraje odbor školství,
kultury a sportu přijala pozvání JUDr.
Jaroslava Havlíčková, za Městský úřad
v Klatovech odbor školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová, za
Obec Bolešiny pan starosta Sommer, za
Obec Lužany pan starosta Hodan. Jsme
rádi, že jsme mohli přivítat kolegyně
z partnerských škol v projektu Inovace
bez legrace ze Švihova a z Lužan. Ceníme
si návštěvy bývalých učitelů, paní učitelky
Krátké a Vlachové a zastupujících učitelek paní Kotalové a paní Táborové.
I přes ne zcela vyhovující akustiku
sokolovny můžeme považovat veškerá vystoupení dětí a žáků za zdařilá. Většinu přítomných zaujala prezentace o Obci Před-

slav. Spokojeni byli všichni, kteří si přišli
popovídat se svými známými i ti, kteří si
zakoupili na prodejní výstavě knihu. Až
do dvaceti hodin probíhaly diskuse nad dobovými dokumenty, učebnicemi, pomůckami a výtvarnými pracemi dětí a žáků
v budově školy.
Nikdo z účastníků netrpěl hlady, pro
všechny byl dostatek občerstvení. Atmosféru vydařeného odpoledne dokreslil svým
vystoupením pěvecký a hudební soubor
Lada.
Zvláštní poděkování patří paní Kániové, rozené Kličkové z Ostřetic, která darovala škole sponzorský dar 5000,- Kč.

bílkoviny a zbylou rostlinnou šťávu bohatou na cukry vystřikuje pomocí kapének
na povrch listů. Včely tyto kapénky sbírají
jako medovici. Medovicový, někdy také
mylně zvaný lesní med je tmavý, silně
aromatický, obsahuje minimálně bílkovin,
ale zato hodně rostlinných silic.
Na otázku, který z těchto medů je kvalitnější, se může zodpovědně říci, že oba
tyto medy jsou stejně hodnotné. Vyšší obsah bílkovin v květových medech je výhodný všude tam, kde je zapotřebí vysokého přísunu bílkovin. Květové medy jsou
tedy vhodné pro děti, pacienty po těžkých
operacích nebo úrazech, to znamená všude tam, kde je nutná rychlá obnova tkání.
Světlé medy jsou i lehčeji stravitelné a
nezatěžují tolik zažívací trakt jako medy
tmavé.
Medovicové medy jsou naopak zvláště
vhodné pro lidi s vleklým nebo akutním
onemocněním dýchacích cest, pro nízký
obsah bílkovin jsou tyto medy velice
vhodné pro pacienty s onemocněním ledvin apod.
Včelí med jako lék lze užívat jak vnitřně, tak i zevně k ošetření některých onemocnění kůže nebo při poranění. To je ale
povídání na samostatný článek.
Hlavní složkou medu jsou cukry.
Z jednoduchých cukrů jde hlavně o glukozu (cukr hroznový) a fruktozu (cukr ovocný). Tyto cukry jsou v zažívacím traktu člověka rychle vstřebávány ze žaludku do krve a rozváděny k buňkám, které je potřebují. Jednoduché cukry obsažené v medu
slouží tedy jako okamžitý zdroj energie.
Na vzájemném poměru glukozy a fruktozy také záleží, za jak dlouho přejde
med ze stavu tekutého do stavu tuhého.
Tuhnutí, neboli krystalizace (nesprávně
označováno jako cukernatění) medu je
přirozeným projevem zrání. Každý neporušený med musí po čase ztuhnout. Květové medy s vyšším obsahem glukozy tu-3-

hnou velice rychle, již za několik dnů po
odebrání z plástů. Tmavé medovicové medy s vyšším obsahem fruktozy tuhnou až
po několika měsících. Pokud nám med neztuhne ani po dvou letech, je vážné podezření, že byl nějakým způsobem narušen,
nejčastěji přehřátím. Pokud potřebujeme
med z nějakého důvodu ztekutit, můžeme
to provést velice šetrným způsobem tak,
že nádobu s medem ohřejeme ve vodní
lázni teplé do 45°C. Ohřátím medu nad
tuto teplotu dochází k nevratnému poškození v medu citlivých látek na teplo, a tím
k znehodnocení medu. Z medu se stane
pouhý roztok cukrů zbavený svých dietetických a léčivých účinků. Proto je třeba
okusit pastovaný med od včelaře. Při jeho
zpracování nedochází k znehodnocení, má
po dlouhou dobu pastovitou konzistenci a
dobře se roztírá.
Med je vhodné uchovávat při teplotách zhruba do 20°C, v temnu v dobře
uzavřených, nejlépe skleněných nádobách,
aby nenatáhl vzdušnou vlhkost, protože
by začal kvasit. Med velice rád přejímá
pachy z ovzduší. Proto by neměl být
uchováván ve sklepě nebo spíži společně
se zeleninou, hlavně česnekem, cibulí
nebo bramborami. Při správném skladování vydrží med bez porušení několik let,
přičemž jeho ztuhnutí není vůbec na
závadu.
V našem prostředí je nejlepší kupovat
český med, protože obsahuje pyly a látky
z rostlin nám blízkých a přirozených. Neobsahuje antibiotika ani sulfonamidy, protože jejich používání při ošetřování včelstev je v České republice zakázáno. Proto
je vhodné nakupovat med přímo od
známého včelaře. Medy prodávané v obchodních řetězcích jsou převážně medy
dovážené, u kterých není záruka jejich
kvality jako pravého včelího medu.
Jaroslav Kreuzer
ZO ČSV Předslav

Všem přátelům školy přejeme krásné léto.

A. Vlasáková a Mgr. A. Kroupová

Spolky

Med – potravina s mimořádnými
vlastnostmi a účinky
Med je bezesporu nejznámějším a mezi
lidmi nejpoužívanějším včelím produktem.
Medem se rozumí potravina přírodního
charakteru, která je vytvořena společenstvím včel z nektaru nebo medovice ze živých částí rostlin, kterou včely sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými
látkami, uskladňují a nechávají zrát v plástech. Z toho je vidět, že med – ať již květový nebo medovicový – je jakýsi extrakt
rostliné šťávy obohacený o vše, co rostliny
získávají z půdy, vody a vzduchu. Proto
med obsahuje mnoho minerálních látek, vitamínů, bílkovin, tuků, rostlinných silic a
celou řadou látek jiných. Jejich přítomnost
tvoří z medu vysoce energetickou potravinu s významnými dietetickými účinky a
harmonicky vyváženou směsí doprovodných látek s příznivým účinkem na lidské
zdraví.
Podle původu se med dělí zhruba na
med květový, tj. světlý a medovicový –
tmavý.
Květový med získávají včely z květních i mimokvětních nektarů rostlin. Tento med obsahuje i mnoho bílkovin rostlinného původu.
Medovicový med vzniká jako vedlejší
produkt činnosti stejnokřídlého hmyzu, zejména mšic a červců. Tento hmyz nabodává listy nebo jehlice stromů, vysává
rostlinnou šťávu, ze které zužitkuje pouze

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
V neděli 20. června se dohrávala závěrečná utkání jarní části
této sezóny okresní soutěže III. Třídy v kopané. Výsledky
jednotlivých kol jarní části soutěže byly pro mužstvo Měcholup
příznivé, jak můžete sami posoudit :
14. kolo Měcholupy – Kolinec 2 : 0 (1:0) Branky: 12.(PK) a 66.
Jakubec Lukáš; Rozhodčí: Haviar Štefan; ŽK: 1:1; Diváků: 30.
15. kolo Neznašovy – Měcholupy 0 : 1 (0:1) Nejzajímavější
zápas z pohledu umístění v tabulce se odehrál v Neznašovech.
Domácí společně se svým soupeřem z Měcholup byli největšími
kandidáty na souboj o třetí místo. Po podzimní sezóně měly oba
týmy stejný počet bodů, ale po odehraných dvou jarních kolech
je to již jinak, když výhrou v Neznašovech získaly Měcholupy na
třetím místě již šestibodový náskok. Branka: 28. Jakubec Lukáš;
Rozhodčí: Lažánek Karel; Diváků: 40.
16. kolo Měcholupy – Malý Bor 2 : 1 (2:1) Hosté překvapili
v tabulce úspěšnějšího domácího soupeře. Po vyrovnané první
půli se šancemi na obou stranách byli dokonce po přestávce
aktivnější, ale žádnou vyloženou příležitost si nevytvořili.
Branky: 6. Bálek Dušan, 31. Jakubec Lukáš – 17. Jára Karel;
Rozhodčí: Pastyřík Vladimír; ŽK: 2:0; Diváků: 50.
17. kolo Měcholupy – Bolešiny 2 : 0 (2:0) O to důležitější byl
tedy následující zápas ve Velkém Boru, kam přijel Sokol
Měcholupy, ztrácejí na druhé místo po tomto kole pouhý bod.
Tento zápas se proto stal magnetem kola, Branky: 8. Bálek
Dušan, 37. Valečka Jan; Rozhodčí: Brůha Radek; ŽK: 1:0;
Diváků: 60.
18. kolo Velký Bor – Měcholupy 2 : 1 (1:0) Magnetem tohoto
kola se stal zápas Velkého Boru se třetím v tabulce, Sokolem
Měcholupy, neboť byl přímým soubojem o druhé místo! První
čtvrthodinu, kdy po opakovaných centrech domácích Turka a
Brabce nedokázali proměnit gólové šance Červený a Šimanovský, korunoval krásnou střelou do břevna z přímého kopu ze
45 metrů Jirka Brabec. Další přímý kop Turka bravurně kryl
brankář hostů. Domácí se dostali do vedení před koncem
poločasu brankou Roberta Šimanovského, a tentýž hráč zvýšil
hned na začátku druhého poločasu proměněnou penaltou po faulu
na Červeného. Hosté sázeli na ojedinělé protiútoky, a jeden
z nich, když si dokázal poradit hned se třemi obránci domácích,
proměnil v gól Lukáš Jakubec. V závěrečných deseti minutách
férově hraného utkání zlikvidoval golman hostí střelu Brabce
z přímého kopu a následně golovou šanci Šimanovského, a domácí se začali obávat o konečný výsledek, který už bohužel
nedoznal dalších změn. Branky: 37. a 47.(PK) Šimanovský
Robert – 53. Jakubec Lukáš; Rozhodčí: Javorský Josef; ŽK: 3:2;
Diváků: 150.

19. kolo Měcholupy – Týnec 1 : 1 (0:0) Branky: Jakubec Lukáš
– Kubový Petr; Rozhodčí: Lehečka Josef; Diváků: 50.
20. kolo Běšiny – Měcholupy 1 : 1 (0: 0) Branky: 78.(PK) Kolář
Zdeněk – 81. Jakubec Lukáš; Rozhodčí: Pastyřík Vladimír; ŽK:
0:2; Diváků: 30.
21. kolo Měcholupy – Nalžovské Hory 5 : 2 (2:0) Branky: 29.
Kanta M. st., 40. Kroupa L., 60., 69., 81. Bálek D. – 67.(PK)
Štěch P., 92. Jedlička A.; Rozhodčí: Diviš Robert. ŽK: 0:3;
Diváků: 40.
22. kolo Luby B – Měcholupy 3 : 2 (2:0) Branky: Křížek
Miroslav, Šnour Karel, Havlovic Marek – Tvrdík, Petelík Radek;
Rozhodčí: Bína Roman; ŽK: 4:1; Diváků: 30.
23. kolo Měcholupy – Velhartice 2 : 1 (2:1) Branky: 2. Bálek
Dušan, 3. Jakubec David – 41. Poledník Pavel; Rozhodčí:
Javorský Josef; ŽK: 0:1; Diváků: 50.
24. kolo Horažďovice B – Měcholupy 0 : 1 (0:1) Branky: 23.
Lukáš Blahouš; Rozhodčí: Diviš Robert; Diváků: 40.
25. kolo Měcholupy – Kvasetice 2 : 3 (2:0) Branky: 1. Blahouš
Lukáš, 32. Vachtl Václav – 65. Ballý Michal, 77. Hanzlík Karel,
84. Ballý Michal; Rozhodčí: Blaheta Josef; ŽK: 1:0; Diváků:
50.
26. kolo Hradešice B – Měcholupy 1 : 1 (1:0) Poslední zápas
sehrálo mužstvo Měcholup na hřišti svého soupeře v Hradešicích
a zůstalo i po tomto kole na třetím místě v celkové tabulce. Navíc
bude napjatě čekat jak dopadne baráž Nezamyslic o postup do
1.B třídy, protože v případě jejich postupu by pak Měcholupy i
z tohoto 3. místa postupovaly do okresního přeboru. Držme jim
proto palce. Branky: 24. Kilián Miloslav – 84. Bálek Dušan;
Rozhodčí: Hovorka Milan; ŽK: 2:2; Diváků: 60.
Po skončení soutěže jsou její výsledky následující :
Rk. Tým

Záp +

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Luby B
Velký Bor
Měcholupy
Neznašovy
Běšiny
Horažďovice B
Malý Bor
Kvasetice
Hradešice B
Týnec
Bolešiny
Velhartice
Nalž. Hory
Kolinec

0

22 3
76 4
14 6
14 3
12 4
11 3
11 2
10 2
9 3
8 6
8 5
9 0
7 5
4 6

-

Skóre

1
5
6
9
10
12
13
14
14
12
13
17
14
16

103 :
75 :
49 :
44 :
62 :
46 :
48 :
59 :
55 :
60 :
47 :
44 :
50 :
35 :

27
35
31
36
42
86
44
71
63
76
62
65
67
72

Body (Prav)

69
55
48
45
40
36
35
32
30
30
29
27
26
18

( 30)
( 16)
( 9)
( 6)
( 1)
( - 3)
( - 4)
( - 7)
( - 9)
( - 9)
( -10)
( -12)
( -13)
( -21)

Ing. Václav Blahouš

Historie
MĚCHOLUPY – po stopách
času ( 4)
V roce 1919 byl založen Zábavný a
vzdělávací spolek divadelních ochotníků
„Mládí“ pro Měcholupy a okolí, který koncem roku měl již 55 členů z Měcholup,
Makova, Petroviček, Předslavi, Újezdce i
Otína. Jeho činnost byla bohatá – ročně
ochotníci sehráli až pět představení i
v Makově a Petrovičkách a pořádali taneční zábavy. Spolek zanikl po r. 1933.
Neshody začaly již v r. 1932 z obvyklých
důvodů. Šlo o spolkový majetek, peníze a
vliv na vedení spolku. Koncem roku se

účelově přihlásilo za činné členy na rok
1932 dalších 16 občanů z Makova ve
snaze ovlivnit rozhodování na valné hromadě v lednu 1933. Přijati před jejím konáním ve smyslu stanov ale nebyli. Dne
19.3.1933 vystoupilo 15 dosavadních makovských členů a přešli do již vzniklého
Hospodářského spolku v Makově, předchůdce pozdější Osvětové besedy.
V červnu 1919 byl při „Národní slavnosti“ otevřen Sad národní svobody v Měcholupech s pomníkem padlým vojínům a
legionářům. Slavnost byla hojně navštívena a pomník je nejstarším památníkem
T.G. Masaryka postaveným v Československu.
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V roce 1920 začala stavba nové silnice
z Točníka přes Předslav a Měcholupy do
Petroviček. Stavitel ale z úsporných důvodů nedodržel původně projektovanou výšku navážky a tím se se světlostí mostů
dostal v Měcholupech pod dno potoka. První větší voda prohloubení zanesla a průtočnost se značně snížila. Socha sv. Jana
na původním mostě byla snesena a pochována v rohu u kaple pod keřem růží. Stavba se vlekla tři roky a při stavbě mostů musela obec zajistit průjezd přes dvůr mlynáře
V. Zíky a platit za každý den jízdy 1 korunu. Za vsí směrem na Petrovičky byl posunut do pole o 3 metry pomník padlého poručíka Františka Bouzka včetně dvou lip.

Po třech ničivých požárech v Měcholupech v létech 1884 – 87 správce velkostatku Jindřich Christen usiloval o založení hasičského sboru, který by měl zabránit
hlavně šíření požárů. Spolu s řídícím učitelem školy v Předslavi Matějem Bozděchem prosadil r. 1893 založení sboru dobrovolných hasičů v Předslavi a stal se
jeho prvním starostou. Mezi zakládajícími
členy byla i obec Měcholupy. O třicet let
později v červnu 1923 se další správce
velkostatku Vilém Zeis (od r. 1916) podílel na založení sboru v Měcholupech a stal
se rovněž jeho prvním starostou. Sbor
dobrovolných hasičů byl po zániku spolku
Mládí hlavním pořadatelem společenských akcí v Měcholupech.
V roce 1925 koupila od Řádu maltézských rytířů zdejší panství Ida Kratochvílová a téhož roku se do Měcholup i
přestěhovala. Se spoluvlastníkem JUDr.
Janem Třebickým nechala opravit oba
zámky. Ve čtvrtek 4. března 1926 vypukl
požár v bývalém panském pivovaru (staré
tvrzi ze 13. století) údajně od jiskry při
šrotování. Při silném jihozápadním větru
létaly oharky šindele až 200 m daleko a
bylo velké nebezpečí zapálení dalších budov. Oheň trval tři dny pro velké množství
hořlavých materiálů, hlavně dřeva. Stavba
prý byla pojištěna na 45 tis. Kč. Následně
17. května vyhořelo i skladiště pivovaru,
které bylo při prvním požáru uchráněno.
Při bourání zdí byly ve zdivu nad zemí
celé dubové kmeny poměrně zachovalé,
že je obtížně i pár volů vytahoval. Tak
skončila tato historická památka.
Již v roce 1927 koupil velkostatek první
traktor a zkoušel také pěstovat chmel, jemuž podle úsudku znalců by zdejší poloha
vyhovovala. V r. 1930 začal pokusně pěstovat některé plodiny na semeno: špenát,
řepu, mák, hořčici. Pěstování se neosvědčilo stejně jako pěstování chmele a hromadný výkrm prasat volně ustájených
v lese Remízu. Pro krmiče byla u rybníka
postavena obytná budova a skladiště.
Toho roku velkostatek zavedl ve velkém
chov ryb. Byly založeny nové rybníky
hlavně pro chov kaprů, jen v Pečetíně byla
zřízena pstruhárna. Chov ryb byl velmi
úspěšný.
V červnu 1927 v kraji řádila větrná
smršť, která nadělala mnoho škod. Z kůlny velkostatku strhla střechu a na návsi
vyvrátila pět mohutných topolů. V dubnu
1928 byla zahájena Františkem Stejskalem autobusová doprava z Makova do
Klatov, ale ještě téhož roku došlo ke změně a dopravce jezdil do Klatov z Němčic.
V roce 1929 byla mimořádně tuhá zima.
Napadlo přes ½ m sněhu, který ležel až do
dubna a mrazy v lednu přesahovaly i
-30°C. Tak velké množství sněhu od té
doby za uplynulých 80 let nenapadlo.
V pondělí l. června 1930 odpoledne po
3 hod vzplála stodola Josefa Touše č.11 a

Kovárna, hospoda a obchod v r. 1929

současně i stavení. Dále stodola a mlýn se
všemi budovami č.10 Václava Zíky. Ze
mlýna přeletěl oheň na č.34 Františka
Janského a dále na chalupu č.7 Václava
Krátkého. Po změně větru přešel oheň
z č.11 na chalupu č.27 Emanuela Kličky a
č.28 Josefa Vondřičky. K ohni se sjely
hasičské sbory z Měcholup, Předslavi,
Pečetína a Točníka. Vyhořelí Touš i Janský si nové chalupy postavili na konci vsi
při cestě na Újezdec, ostatní na původních
místech.
26. května 1932 se k večeru přihnala
prudká bouře s krupobitím, jakého nebylo
pamětníka. Postiženy byly nejvíce pole
pod Ptínem. Kroupy velikosti holubího
vejce pokryly vrstvou pole a ještě druhý
den jich byly plné brázdy a stoky. Obilí
bylo značně potlučené – žita na 90 %. Týž
den následovaly ještě dvě bouře a pak 4
dny pršelo. Na to 30. a 31. května se
náves při povodni proměnila v jezero.
Dne 26. května 1935 po prudké bouři
s průtrží mračen na Němčicku se povodeň
opakovala. Voda přetékala přes silnici u č.
41 a stoupala do dvora velkostatku.
Ceny zemědělských produktů v r. 1933
činily za 100 kg: pšenice 140 – 145 Kč,
žita 68 – 72 Kč, ječmene 70 Kč, ovsa 60
Kč a brambor 30 Kč. Selata se prodávala
za 300 – 400 Kč za pár (koncem roku jen
za 60 – 120 Kč), maso vepřové 1 kg za 12
– 14 Kč, hovězí 8 – 10 Kč, telecí 8 – 9
Kč, máslo 16 Kč, vejce 35 hal/kus,
holoubata 7,50 – 9 Kč za pár. Na živou
váhu se prodávala kráva 1,80 – 2,50 Kč za
1 kg, voli 3 – 3,50 Kč. Hodinové mzdy řemeslníků se pohybovaly od 3,- do 5,- Kč,
u pomocných dělníků od 2,- do 3,- Kč.
Po roce 1930 nastal v Měcholupech čilý
stavební ruch. V důsledku hospodářské
krize klesly ceny stavebních materiálů,
práce i hypoték. Kromě pěti vyhořelých
již v r.1931 dostavěl J. Mastný obytné a
hospodářské stavení k č. 45, v. r. 1932
přestavěl Fr. Krátký obytné stavení č. 44,
Em. Bouzek zboural staré stavení č. 9 a
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postavil nové s chlévem a V. Kanta prodloužil obytné stavení č. 17 směrem k návsi. V únoru 1934 po měcholupské pouti
zboural Václav Motlík hospodu č. 14 a na
jejím místě postavil nový hostinec. Stará
budova stavěná z kamene na hliněnou
maltu a šindelem krytá, někdy panská
hospoda, se uvádí již v r. 1622. V roce
1720 byla správou maltézského panství o
patro přistavěna o byty pro zřízence.
V novém hostinci se již koncem roku
1934 konaly taneční zábavy.
J.M.

NĚMČICE
Obec Němčice se rozkládá na úpatí
vrchů Struhadelský a Bolech, severozápadně od městečka Plánice, podél historické cesty mezi Plánicí a Měčínem. Představuje typické ulicové schéma zástavby.
Rozšiřující se prostor před poplužním
dvorem a kostelem tvoří protáhlou trojúhelnou náves. Logiku původního přístupu k ní narušuje novější spojovací cesta
z Petroviček, přicházející k návsi spodem.
Zakladatel využil pro lokaci vsi mírně
svažitý terén; jednou z pozoruhodností je
dodnes zčásti dochovaná soustava rybníků, obklopujících ves od jihu a východu.
Mimo pozůstatků středověké tvrze se
v obci dochovaly další historicky cenné
stavby, především pozdně renesanční hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele; pozornost si
však zasluhuje rovněž barokní budova
fary krytá mansardovou střechou a západní křídlo poplužního dvora. Lze přitom
předpokládat, že stávající budovy dvora
zhruba zachovávají polohu středověkého
předchůdce (vyjma stavení východního,
které znemožňuje přímý přístup ke tvrzi).
Původní gotický farní kostel Nanebevzetí
Pany Marie byl bohužel roku 1834 zbořen
a poté nahrazen novostavbou. Podívejme

se však blíže na historické osudy vesnice a
jejích majitelů.
Starší než panské sídlo – tvrz je v našem případě samozřejmě samotná ves Němčice. První zmínka o ní je dokonce velmi
stará; pochází až z roku 993, neboť ves je
přímo jmenována v listině, kterou dává
český kníže Boleslav II. břevnovskému
klášteru a pražskému biskupovi Vojtěchu
Slavníkovi určité majetky a potvrzuje
jmenovaná práva a svobody. V listině jsou
přitom přímo jmenovány dvě vesnice, ležící v pozdějším Plzeňsku: „In Pl[isne]nsi vero provincia villam Vyppernich nomine et aliam Nymcyce cum omnibus suis
attinentiis“, tedy „v Plzeňské však provincii vesnice Vejprnice jménem a druhou
Němčice se vším jejich příslušenstvím“.
Rozbor výše uváděné listiny sice prokázal, že se jedná o mladší listinné falzum,
vzniklé nejspíše mezi lety 1253 – 1255,
jelikož však lze předpokládat, že většinu
nemovitého majetku získal klášter darem
skutečně již v době založení, je možné, že
Němčice existovaly již koncem 10. století.
V průběhu staletí se v Němčicích pak
vystřídala celá řada majitelů. Asi největší
stopu zde zanechal známý rod Čejků
z Olbramovic.

Náhrobní deska Jana Čejky staršího

Jako první z tohoto rodu se po němčickém zboží psal Jan. Roku 1501 totiž Jan
Čejka z Olbramovic a v Němčicích byl mezi usmiřovateli rozepře mezi Půtou Švihovským z Rýzmberka a ze Skály a klatovskými měšťany. Jan pak držel statek
více než dvacet let; zprávy o něm však již
nejsou. Zůstalo po něm údajně několik
synů, totiž Jan, Petr, Jiřík a další neznámého jména. Němčický statek byl tedy rozdělen původně na čtyři díly. Zdá se však,
že dva bratři byli záhy po rozdělení vyplaceni a Němčice tak zůstaly ve společné
držbě Petra a Jiříka po více než dvacet
následujících let.

Petr pak zůstal v držení němčického
statku jako jediný majitel. Hospodařil
zřejmě dobře; roku 1547 přiznal Kryštof
Račín z Račína Petrovi dluh ve výši 100
kop českých grošů, ve kterém mu zapsal
svůj nápad na majetku Břetislava z Rýzmberka.
Někdy okolo roku 1561 Petr zemřel;
víme, že roku 1562 již nežil. Jeho dědicem se stal syn Jan.
Jan Čejka držel Němčice poměrně dlouho. Tak roku 1572 byl uveden v tituláři
české šlechty mezi rytíři a vladyky jako
„Jan Cžegka z Olbramowic a na Němčicých“.
V době okolo roku 1600 měl Jan Čejka
již čtyři syny, totiž Jiřího, Petra, Václava a
Jana Adama. Těžko říct, kdy se němčického zboží skutečně ujal Janův nejmladší
syn Jan Adam. Muselo k tomu dojít nejpozději roku 1606. Tehdy totiž Jan starší
Čejka zemřel; pochován byl v němčickém
kostele, kde se dodnes dochoval jeho náhrobní kámen. Jan Adam však vystupuje
samostatně v pramenech poprvé až dne 2.
června roku 1608, a to hned v nezáviděníhodné úloze. Na rok 1608 bylo vyhlášeno
setkání zemské hotovosti a Jan Adam se
z něho omlouval „pro nedostatek zdrawi
sweho“; na rozdíl od mnoha jiných však
za sebe alespoň zajistil náhradu v osobě
Volfganga Sekerky ze Sedčic. Zdá se být
zřejmé (alespoň druh písemnosti tomu
nasvědčuje), že Jan Adam byl tehdy již
skutečným majitelem statku. Víme o něm
dále, že za manželku měl Apolenu, rozenou Černínku z Chudenic. Oba byli horlivými přívrženci katolického vyznání, což
právě na Klatovsku nebylo zrovna obvyklé. Svědčí o tom i Apolenina nadace a
následná výstavba hřbitovní kaple v Němčicích, podnes nesoucí nápis z roku 1610
včetně jména fundátorky:
„ANNO 1610 : PONTIFICATVS D : N :
PAVLI QVINTI : TEMPORE ARCHIEP
: D : IOANNIS LOHELII GENEROSA
DNA : APOLONIA CZEYKOWA : A
CHVDIENICZ HANC ÆCCLESIOLAM
IN HONOREM DEI OMNIPOTENTIS :
B : V : M : ET St IOHANNIS
BAPTISTÆ OMNIVM SANCTORVM
ERREXIT ET ORNAVIT :“

což v překladu znamená:
„Roku 1610 : [za] pontifikátu p(ána)
n(ašeho) Pavla pátého : [za] času
arcibiskupa : p(ana) Jana Lohelia
urozená paní : Apolena Čejková :
z Chudenic tuto kapli k slávě Boha
všemohoucího : B(lahoslavené) P(anny) M(arie) a sv(atého) Jana Křtitele
[a] všech svatých [dala] postavit a
vyzdobit :“
Pevné katolické přesvědčení čejkovského manželského páru bylo ostatně rodovou tradicí; již v době okolo roku 1602
byl „Pan Jan Čejka z Olbramovic a na
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Němčicích, stáří okolo 60 let“ uváděn
mezi spolehlivými přívrženci tohoto vyznání; podobně ostatně hovořil soudobý
zpravodaj o dvou pánech z rodu Čejků
„na Dlouhé Vsi“. Jejich jména sice neuvedl, nicméně je zřejmé, že se mohlo
jednat pouze o Janovy syny Petra a Václava. Ostatně Jan Adam jako přívrženec
katolické víry byl uveden v seznamu osob
Království z roku 1609. Jeho nesmiřitelného postoje k jakékoliv jiné víře si povšiml již Jan Amos Komenský, který o
něm poznamenal, že „Jan Adam Čejka
v témže kraji (tj. na Klatovsku), ve vsi
Němčicích, kyjmi v příhbí je (tj. poddané,
kteří chtěli vyznávat víru jinou) bíti, aby
klekati musili, rozkazoval“.
Definitivní vypořádání bratří Čejků bylo ukončeno kolem roku 1611. Tehdy totiž vyznal nejstarší z nich, Jiří, že mu jeho
sourozenci po smrti otce vyplatili zbývajících 2000 kop grošů z dědictví, takže je
s nimi vyrovnán. Od tohoto okamžiku tedy hospodařil na němčickém statku samotný Jan Adam. Zprvu se mu dařilo jít ve
šlépějích otce. Získal – zpočátku pouze
dočasně – polovinu sousedního měcholupského statku, snad jako zálohu za dlužené
peníze; v soupisu poplatníků Českého království z roku 1615 byl proto uveden
s predikátem „na Němčicích a Měcholupech“. Těžko říci, jestli podíl na měcholupském statku držel na dílu Volfa Sedleckého z Újezdce, nebo na dílu patřícímu
klatovské obci. Faktem totiž je, že roku
1625 skoupila Apolena, jeho manželka,
oba díly měcholupského zboží a spojila je
s Němčicemi.
(z historických materiálů
vybral – P.Šindelář)

Osvobození obcí Předslavska
V měsíci květnu jsme vzpomínali 65 let
od konce druhé světové války. Protože
skutečné okolnosti osvobozování byly po
40 let záměrně zamlčovány, je třeba pro
uchování dalším generacím tyto připomínat. Území jihozápadních Čech osvobozovala 3. americká armáda generála Pattona,
která po úspěšných bojích v severozápadním Rakousku dostala rozkaz k postupu
přes Šumavu do Čech. Do okolí Klatov se
dostala americká vojska 4. května 1945 a
postupně pokračovala až na demarkační
čáru stanovenou pro setkání se sovětskými
jednotkami, která byla na jednáních Spojenců dohodnuta jako kompromis v linii
K. Vary – Plzeň – Č. Budějovice – Linec
– Terst. Jedním z důvodů pro zastavení
rychlého amerického postupu dále na Prahu bylo také zdržení Československé samostatné obrněné brigády, která byla pod
britským velením v druhém sledu za ame-

rickými jednotkami na přesunu po bojích
u Dunkerque. Tato silná formace o 6500
mužích, 500 obrněných a 1300 ostatních
motorových vozidlech, 100 dělech a minometech, po příjezdu do Čech byla dislokována na území nejméně padesáti obcí
v prostoru Zdemyslice – Klatovy – Sušice
– Horažďovice – Lnáře s velitelstvím ve
Stříbrných (Nalžovských) Horách a 23.
května převzala od Američanů službu na
demarkační čáře. Na území mezi Měčínem, Předslaví, Bolešinami a Němčicemi

byl rozmístěn dopravní zásobovací oddíl,
v Němčicích také československá polní
pošta, polní tisk a váleční zpravodajové.
Jedním z nich byl pozdější známý televizní komentátor Vladimír Tosek, otec zpěvačky Tichotové ze skupiny Spitiruál kvintet. Všude byli vojáci velmi srdečně přijati
a byly zde pro ně, po letech zákazů, pořádány sportovní utkání a lidové veselice.
Prohlubující se přátelské vztahy vyústily
mnohde ve sňatky vojáků s místními dívkami. Řada nedočkavců to stihla ještě

během pobytu brigády, další se vrátili po
demobilizaci ke svým snoubenkám nebo
pro své manželky. Tak v Měcholupech se
usadil svobodník Miloslav Jungmann, v Petrovičkách důstojník Jan Běloch a vojín
Tibor Geer, v Němčicích desátník Štefan
Marchin, v Ostřeticích Richard Kania, v Klatovech jich zůstalo a žilo více než deset,
v jihozápadních Čechách kolem osmdesáti. Se životními příběhy některých z nich
se seznámíme v příštích vydáních.

dárku, květin, pamětního listu a fotografování. Přivítali jsme dva chlapce: LUKÁŠE ČERVENÉHO z Němčic a JAKUBA
NOVÁKA z Třebišova a šest děvčat:
GABRIELU HROMADOVOU z Měcholup, SOFII KISLINGEROVOU z Předslavi, TEREZU LANGHAMEROVOU z Němčic, VERONIKU MAŠÁTOVOU z Měcholup, HELENU ŠKANTOVOU z Měcholup a MONIKU VAVROVOU z Němčic. Škoda, že dalších pět pozvaných dětí
s rodiči nepřišlo.
Kulturní komise se také podílela na
přípravě slavnostního otevření Lesního

amfiteátru v Makově. V překrásném sobotním odpoledni 5.června zde zazpíval Sboreček ZŠ a MŠ, ochotnický spolek BUŘINA z Klatov zahrál pohádku, skupina
děvčat ze ZŠ předvedla moderní tanec.
Velký kus práce udělali členové SDH
Makov. Bezvadně připravili soutěže a hry
pro všechny přítomné děti. Během odpoledne prošlo amfiteátrem asi 220 návštěvníků. Večer byl pro děti promítán film
Doba ledová.
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Kultura
Z činnosti kulturní komise
Sobotní odpoledne 10. dubna 2010 patřilo v předslavské sokolovně aerobiku.
Cvičení vedla paní Lenka Hajšmanová a
téměř 30 žen a dívek se řádně zapotilo.
Těší nás, že přišla i děvčata z předslavské
a měcholupské školy.
Zcela jiný ráz mělo sobotní odpoledne
15. května. V sále makovské hospody se
sešlo 8 miminek se svými rodinami k slavnostnímu přivítání do života. Nechybělo
vystoupení Sborečku ZŠ a MŠ Předslav,
slavnostní projev pana starosty, předání

A. Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
1. květen byl ve starém kalendáři uváděn jako svátek svatého Filipa a Jakuba menšího a jemu předcházející noc se proto odedávna
nazývá nocí Filipojakubskou. Přestože byl v novém kalendáři tento svátek posunut až na 3. května, zůstává Filipojakubskou nocí stále noc
z posledního dubna na 1. května a nic se nezměnilo ani na tom, že první květnová neděle je v Předslavi slavena jako jedna (ta první) ze
dvou poutí. Ze dvou proto, že je místní kostel zasvěcen hned dvěma světcům, apoštolům Filipovi a Jakubovi (v tomto případě Jakubovi
většímu, jehož svátek připadá na den 25. července). V sobotu před zmíněnou první poutí pořádá Sokol Předslav tradiční pouťovou
zábavu, kterou uspořádal k všeobecné spokojenosti i v letošním roce a přítomným návštěvníkům na ni hrála k tanci i poslechu hudba
Mars. Májová zábava se konala i v Němčicích, kde ji uspořádal pro změnu místní sbor dobrovolných hasičů, a to 22. května. I zde
přispěla tato zábava k příjemnému pobavení všech jejích návštěvníků.
Měsíce květen a červen se letos, stejně jako v předchozích letech, nesly ve znamení hasičských soutěží. Nejprve v neděli 9. 5.
proběhla na fotbalovém hřišti v Měcholupech okrsková soutěž družstev mužů. 22. 5. se pak závěrečného srazu celoroční soutěžní hry
Plamen, který se v letošním roce konal v Rabí, zůčastnil kolektiv Mladých hasičů SDH Předslav. Mezi mnoha soutěžícími z celého okresu
se zde děti naší obce rozhodně neztratily a z celkového počtu 59 soutěžních družstev se umístily na krásném 4. místě. Dobře si vedly i
v souteži jednotlivců, kde se všechny naše závodnice umístili v první desítce soutěžících, přičemž Andrea Blahoušová obsadila 2., Anna
Vernerová 5., Marie Pojarová 6. a Kristýna Vlasáková 8. místo. V Nýrsku proběhlo 5. 6. vyřazovací kolo okresní soutěže žen kterého se
zůčastnilo i družstvo žen SDH Předslav. Ve své kategorii obsadilo mezi 22 soutěžními družstvy 10. příčku a postupuje tak do dalšího kola.
12. 6. pak v Lubech proběhlo vyřazovací kolo okresní soutěže mužů, kterého se za náš okrsek zůčastnilo pouze družstvo SDH Měcholup.

Zajímavosti:
V rámci oslavy 150 let založení místní školy v Předslavi si mnozí z Vás se zájmem prohlíželi historické fotografie, shromážděné
obětavými učitelkami a zaměstnankyněmi školy. Potvrzuje se tím předpoklad, že široká veřejnost má zájem o historické fotodokumenty.
S tímto předpokladem jsme do 10. čísla obecního zpravodaje, vydaného právě před rokem, uvedli odkaz na internetové stránky pana
Zdeněka Zástěry z Měčína, http://www.mecinsko.webgarden.cz, který na nich vytváří fotogalerii mikroregionu Měčínsko, kde je možno
spatřit i řadu historických snímků z Měcholup, Němčic, Petroviček, Předslavi a Třebíšova.
Pokud Vás tento odkaz zaujal, mohl by Vám přijít vhod i odkaz, který zde nabízíme nyní. Jedná se o stránky, na kterých je zveřej něna mapa České republiky, sestavená z leteckých snímků pořízených v roce 1956. Můžete se tak podívat na území naší obce z ptačí
perspektivy, jak to zde vypadalo před 54 lety. A věřte, že je to podívaná vskutku zajímavá. Letecké snímkování bylo tehdy provedeno
samozřejmě černobíle, ale to nikterak nevadí, naopak. Díky tomu se Vám bude zobrazení rychleji načítat do vašeho počítače. Posouvání a
přibližování těchto snímků se provádí obdobně jako u jiných projektů tohoto typu (třeba mapy na Seznamu), ale pokud si přesto nebudete
zpočátku vědět rady, je v pravém horním rohu odkaz na nápovědu, ve které je celé ovládání podrobně vysvětleno. Pro srovnávání se
současným stavem máte dokonce možnost přepínat mezi tímto historickým a současným snímkováním. A kam se tedy máte podívat?
Zadejte si ve svém internetovém prohlížeči: http://kontaminace.cenia.cz a nenechte se zmást podivně znějící adresou.
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Pozvánky:

1610

400 let
hřbitovní kaple
sv. Jana Křtitele
v Němčicích

2010

sobota 26. června 2010
Program: 14:00 hod – zahájení
14:10 hod. – vystoupení pěveckého sboru Lada
14:30 hod. – mše svatá sloužená biskupským
vikářem plzeňského biskupství
Mons. Josefem Žákem
15:30 hod. – přátelské posezení s Ladovkou
v hostinci v Němčicích.

Program Letního kina v Makově na červenec 2010
sobota 3.7. - Avatar, sci-fi USA, přístupné, titulky, vstupné 80 Kč.
středa 7.7. - Doktor od Jezera hrochů, komedie ČR, přístupné, vstupné 74 Kč.
pátek 9.7. - Morganovi, krimi USA, přístupné, titulky, vstupné 70 Kč.
středa 14.7. - Dešťová víla, pohádka ČR, přístupný, vstupné 70 Kč.
pátek 16.7. - Robin Hood, historický film USA, titulky, příst. od 12 let, vstupné 80 Kč.
středa 21.7. - Na svatého Valentýna, romantický film USA, titulky, přístupný, vstupné 70 Kč.
pátek 23.7. - 2012, katastrofický film USA, titulky, příst. od 12 let, vstupné 70 Kč.
středa 28.7. - 3 sezóny v pekle, historický film ČR, příst. od 12 let, vstupné 70 Kč.
pátek 30.7. - Sherlock Holmes, dobrodružný film USA, titulky, příst. od 12 let, vstupné 70 Kč.
Začátek všech představení je ve 21:30 hod.
více informací na www.predslav.cz

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
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 2010
Náklad 350 ks
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