Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 8.

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

roč. 2008

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o činnosti OÚ Předslav. V uplynulých měsících proběhla kolaudace verandy ZŠMŠ,
proběhlo zkolaudování plynofikace Petroviček a připravuje se plynofikace Třebíšova.
Proběhla rekonstrukce části kanalizace v Makově. Pokračovala rekonstrukce kaple v Měcholupech. Započalo propojení
vodovodu Předslav – Měcholupy.
Na rok 2009 připravujeme řadu investičních akcí, o kterých budete informováni v příštím Zpravodaji.
Na závěr mi dovolte, popřát Vám všem klidné prožití Vánočních svátků a vše dobré v roce 2009.
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
11. (mimořádné) zasedání ZO Předslav konané dne 13.10.2008 v Předslavi:
Usnesení:
č. 136 – ZO projednalo a s c h v a l u j e bezplatný převod p.č. 264/5 v k.ú. Němčice a p.č. 268/4 v k.ú. Němčice z majetku
Pozemkového fondu ČR do majetku Obce Předslav.
12. zasedání ZO Předslav konané dne 11.12.2008 v Makově:
Usnesení:
č. 137 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 10. zasedání ZO Předslav.
č. 138 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočtové změny č. 5/2008 bez výhrad a pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtových změn nastalých do konce roku 2008.
č. 139 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Rozpočet obce na rok 2009 – rozpočet se schvaluje jako schodkový: Celkové příjmy
rozpočtu obce ve výši: 10 335,00 tis. Kč; Financování (z vl. zdrojů) ve výši: 6 281,26 tis. Kč; Celkové zdroje ve výši:
16 616,26 tis. Kč Běžné výdaje ve výši: 5 466,26 tis. Kč; Kapitálové výdaje ve výši: 11 150,00 tis. Kč; Celkové výdaje
rozpočtu ve výši: 16 616,26 tis. Kč a rozpočtový výhled na období 2009–2011. Příloha rozpočtu na rok 2009 členěného
v závazných ukazatelích a rozpočtový výhled na období je přiložen v příloze zápisu.
č. 140 – ZO projednalo a s c h v a l u j e hlavní inventarizační komisi pro rok 2008 ve složení: předseda – Ing. Václav Blahouš,
členové – Václav Kraus, František Koza.
č. 141 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ceny svozu TDO na I. pololetí 2009 ve výši: SEZONA I = 780,- Kč; SEZONA II = 460,- Kč;
1 x 2 týdny = 560,- Kč; 1 x 4 týdny = 370,- Kč.
č. 142 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Obce Předslav.
č. 143 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej parc.č. 17 v k.ú. Třebíšov p. Josefu Novákovi, bytem Třebíšov 2 za částku 30 Kč/m²
+ náklady spojené s prodejem s tím, že dojde ke geometrickému narovnání hranice pozemku mezi parc.č. 17 a parc.č. 694/4.
č. 144 – ZO projednalo a s c h v a l u j e dodatek nájemní smlouvy s Měcholupskou zemědělskou, a.s. ze dne 25.11.2008 o navýšení
nájmu na 1 000 Kč/ha za obecní pozemky.
č. 145 – ZO projednalo a s c h v a l u j e směnu pozemků parc.č. 705/3 v k.ú. Třebíšov o výměře 58 m² v majetku Obce Předslav za
pozemek parc.č. 603/7 v k.ú. Třebíšov o výměře 41 m² ve vlastnictví p. Venuše Krausové, bytem Klatovy, Purkyňova 741/II.
Náklady na sepsání budou hradit obě strany, každá z jedné poloviny. Návrh na vklad do KN bude hradit p. Krausová. Tímto
usnesením se ruší usnesení č. 116.
č. 146 – ZO projednalo a s c h v a l u j e kupní smlouvu se ZČP Net s.r.o. o prodeji plynárenského zařízení „Petrovičky“ za částku
1 736 000 Kč.
č. 147 – ZO projednalo a s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy na hostinec č.p. 7 v Makově ke dni 22.12.2008. a odkup
vybavení hostince v Makově (výčep, kuchyně, sklad, toalety) od pana Miroslava Němce dle přiloženého seznamu v hodnotě
31 900 Kč.
č. 148 – ZO projednalo a s c h v a l u j e nájemní smlouvu s paní Pavlínou Vlasákovou, bytem Makov 8, na prostory hostince
v Makově od 31.12.2008. Smlouva bude uzavřena do 31.12.2009 s možností prodloužení na další období. Nájemné bude činit
1 300 Kč měsíčně.
č. 149 – ZO projednalo a s c h v a l u j e termín 31.12.2009, jako konečný termín kdy je možné žádat Obec Předslav o vrácení
příspěvku na III. etapu plynofikace část „Makov – Petrovičky“ ve výši 7 000 Kč. Vždy je nutné doložit doklad o odběru
plynu.
č. 150 – ZO projednalo a s c h v a l u j e částku 7 000 Kč jako příspěvek od občanů Třebíšova na 1 plynovou přípojku pro akci
„Plynofikace mikroregionu Měčínsko III. etapa, část Petrovičky – Třebíšov“.
č. 151 – ZO projednalo a s c h v a l u j e odkoupit st. par. 53 o výměře 30 m² v k.ú. Petrovičky, parc.č. 306/11 o výměře 8 m² v k.ú.
Petrovičky a parc.č. 270/10 o výměře cca 60 m² v k.ú. Petrovičky za částku 100 Kč/m², a pronajmout část parc.č. 270/10 a
parc.č. 270/9, 270/12 vše v k.ú. Petrovičky cca 0,30 ha za částku 500 Kč/rok od pana Jana Rozsypala, Petrovičky 8.
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č. 152 – ZO projednalo a s c h v a l u j e smlouvu s Římskokatolickou farností Plánice na bezplatný pronájem parc.č. 5/5, parc.č. 1/3,
parc.č. 4/3 vše v k.ú. Předslav a parc.č. 97 v k.ú. Němčice. Jedná se o pozemky hřbitovů v Předslavi a Němčicích včetně
staveb obvodových zdí a jejich příslušenství.
č. 153 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr stavby rodinných domů: na parc.č. 13/35 v k.ú. Makov pro p. Tomáše Marčana,
bytem Bolešiny, část Újezdec 13; na parc.č. 13/36 v k.ú. Makov pro p. Petra Touše, bytem Předslav, část Měcholupy 6; na
parc.č. 287/2 v k.ú. Měcholupy pro maž. Petra a Magdalénu Homolkových, bytem Předslav, část Měcholupy 19
č. 154 – ZO projednalo a r o z h o d l o vypovědět nájemní smlouvu na pronájem areálu Letního kina v Makově ke dni 12.12.2008 a
pověřuje starostu k jednáním ve věci dalšího využití areálu.
č. 155 – ZO projednalo a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč TJ Sokol Předslav na povrchovou
úpravu podlahy sokolovny. Čerpání příspěvku musí být doloženo do 31.3.2009.
č. 156 – ZO projednalo a r o z h o d l o poskytnout finanční příspěvek 2 000 Kč pro Oblastní charitu Klatovy pro rok 2009.
č. 157 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu účetní obce p. Navrátilové, která byla pověřena splněním opatření vyplývajících ze
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Předslav za rok 2007 ze dne 21.3.2008, která je součástí Závěrečného účtu
Obce Předslav za rok 2007. 1) účet 031 – pozemky – doúčtování částky 67,20 Kč na stranu D, jako dopočet ceny prodaného
pozemku při chybném užití ceny půdy za 1 m². 2) účet 112 – správné zaúčtování částky v hodnotě materiálu na skladě a tím
narovnání účtu. 3) účet 251 12 – odúčtování chybného zaúčtování částky v hodnotě materiálu na skladě a tím narovnání účtu.

Informace obecního úřadu
Výsledky hlasování na území obce Předslav ve volbách do zastupitelstev krajů konaného ve dnech 17. a 18. října 2008
volební okrsek
politická strana, hnutí
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana Zelených
Dělnická strana – NE americkému radaru!
Nezávislí demokraté
Česká strana národně socialistická
Strana pro otevřenou společnost
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Plzeňský kraj
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou…
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy…
Volební účast:
Celkový počet voličů
Počet hlasujících voličů
Účast voličů v procentech

1
18
20
23
26
30
32
36
41
42
47
48
58

Předslav

Měcholupy

Makov

Petrovičky

Němčice

1

2

3

4

5

15
1
4
14
57
1

11
6
1
8
2
8
15
-

9
1
1
2
9
26
-

1
1
12
13
-

1
1
3
1
24
25
-

37
2
6
1
1
1
3
11
1
6
67
136
1

204
92
45%

121
51
42%

99
48
48%

55
27
49%

103
55
53%

582
273
47%

CELKEM

Připomínáme všem občanům Petroviček, kteří budou požadovat vrácení vloženého příspěvku na III. Etapu plynofikace část
„Makov – Petrovičky“ ve výši 7 000 Kč, že tak mohou učinit pouze do 31.12.2009 (tj. do konce příštího roku). Nutnou podmínkou pro
vrácení příspěvku je předložení dokladu o odběru plynu.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Máme za sebou necelý půlrok školního roku 2008/2009, a i když je stále co
zlepšovat a v naší profesi nemůžeme nikdy říci, že máme hotovo, přesto máme
dobrý pocit z vykonané práce. Všechny
děti si na školní prostředí dobře zvykly,
dokáží pracovat v klidu, mají pozitivní
vztah k učení, umí posoudit vlastní pokrok. Dětem se daří a my se z úspěchu
vašich dětí radujeme. Běžnou školní práci
nám zpestřily nadstandardní aktivity.
MŠ – dvakrát divadlo v Klatovech, výlet do bílovického muzea na výstavu betlémů, ZŠ – rovněž dvě divadelní představe-

ní v Klatovech, výlet do Muzea strašidel
v Plzni, výstava Perníkové Vánoce a zdobení perníků, návštěva HZS Klatovy spojená s prevencí proti požárům a výstavou
techniky. Akce celé školy – Čertovské řádění: besídka, módní přehlídka, pohoštění
a roznášení vánočního světýlka po vsi,
mikulášské nadílky a konečně výstava
prací s podzimní a adventní tématikou.
Na Čertovské řádění se sešlo asi 180
lidí. Velká účast na akcích v období adventu je pro nás signálem, že to, co děláme,
má smysl. Dnes nás všechny obklopuje
více vymožeností, ale máme méně času.
Přesto, že je kolem nás spousta odborníků, řešíme sami mnoho problémů. Málo
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se smějeme, zato neustále někam spěcháme. Vyděláváme na živobytí, ale nestíháme žít v klidu, neumíme se zastavit.
Chtěli bychom vám popřát,
abyste si v každodenním shonu dokázali
najít čas na sebe a na svoje rodiny. Pokud
se vám to nedaří, zadívejte se do dětských
očí. Tam uvidíte vše. Budou-li v nich zářit
hvězdičky, je vše v pořádku. Budou-li
smutné, něco se musí změnit. Nechť je
tedy celý příští rok řetězem samých
příjemných událostí, plný lásky, zdraví a
porozumění.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Pěvecký sbor LADA
Zpívejte s námi
Také v roce 2008 pokračuje pěvecký
soubor LADA ve své činnosti a zachovává
tak tradici sborového zpěvu v našem regionu. Pravidelná příprava sboru pod vedením p. V. Frančíka přináší své ovoce. Zpěvákům se daří zvládnout i obtížnější skladby a trojhlasé písně. Košatější repertoár a
kultivované vystupování si získává stále
větší okruh posluchačů a uznání kritiků.
Totéž platí i o malé dechovce – Ladovka. Ta obstarává dobrou náladu zejména ve druhé části programu a spolu se
zpěváky v sále naplňuje motto – Zpívejte
s námi. Vyhrává také při významných
dnech a oslavách „kulatin“ našich členů,
což se stalo pěknou tradicí. Záznamů o
činnosti sboru přibývá také v kronice,
kterou vede p. V. Frančík.

Přehled vystoupení PS – LADA
26.3.2008 Nýrsko
- vystoupení pro seniory
- program: Písničko česká
14.5.2008 Senior klub – Klatovy
- Den matek
7.6.2008 Makov
- Zpívejte s námi
- hostem programu i ženský pěvecký soubor Seniorky Klatovy
14.6.2008 Měčín
- Slavnostní otevření nové školní kuchyně v Měčíně
28.6.2008 Petrovice
- 65. nar. p. Fr. Trávníčka, člena
sboru LADA
- hudební gratulace
20.12.2008 Makov
- Zpívejte s námi
- program: Vánoce a slavní skladatelé

Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Muži z TJ Měcholupy pokračovali v podzimní části této
sezony okresní soutěže III. Třídy v kopané zbývajícími koly. 12.,
poslední letos odehrané kolo, proběhlo 8. listopadu na hřišti
v Kvaseticích. Posledních 7 odehraných kol dopadlo následovně:
6. kolo Týnec – Měcholupy 2 : 2 (0:2) Vyrovnaný duel, ve
kterém Týnec musel dohánět dvoubrankové vedení hostů. To se
jim podařilo zásluhou smolaře v týmu Měcholupy Jakubce který
si dal vlastní branku. Branky: Schovanec Jindřich – vlastní,
Jakubec Lukáš, Dražka Petr; Rozhodčí: Vondráček Václav; ŽK:
1:0; Diváků: 40.
7. kolo Měcholupy – Žihobce 1 : 5 (0:2) Hosté se předvedli
v Měcholupech jako kvalitní soupeř, který nedal domácím šanci
na lepší výsledek. Domácí korigovali nečekaně vysokou prohru
až dvě minuty před koncem. Po faulu na Petra Nováka snížil
z nařízené penalty Lukáš Jakubec. Branky: 88. Jakubec Lukáš
(PK) – 5. a 16. Lemberger Martin, 69. a 82. Staněk Václav, 80.
Drobný Milan; Rozhodčí: Vondráček; Diváků: 40.
8. kolo Nalž. Hory – Měcholupy 6 : 4 (1:2) Branky: 38., 56. a
71. Štěch Petr, 70. a 90. Jedlička Antonín, 64. Štěpánek Jindřich
– 21. Valečka Jan 45. Novák Petr, 76. Kanta Michal, 82. Kaňák
Jan; Rozhodčí: Dolejš. Diváků: 40.
9. kolo Měcholupy – Kolinec 4 : 0 (2:0) Zasloužená výhra
domácích. Hosté si nedokázali vytvořit jedinou slibně vyhlížející
gólovou příležitost. Branky: 8. a 50. Jakubec Lukáš, 11. Valečka
Jan, 86. Petelík Radek; Rozhodčí: Vondráček Václav; ŽK: 1:1.
Diváků: 50.
10. kolo Luby B – Měcholupy 1 : 0 (0:0) Vyrovnaný zápas
rozhodla branka z pokutového kopu, který byl ve 20. minutě
nařízen za faul na Heřmana. Hosty musí mrzet nevyužití třech
vyložených příležitostí ke skórování. Domácí Hodl v 80. minutě
nastřelil tyč. Branky: 20. Javorský Josef (PK); Rozhodčí:
Pastyřík; Diváků: 40.
11. kolo Měcholupy – Velhartice 2 : 1 (0:1) Úvod patřil hostům,
kteří šli v 8. minutě do vedení. Přestávka více prospěla domácím.
v 60. minutě Lukáš Jakubec po samostatné akci srovnal na 1:1 a
o pět minut na to Petelík dostal přihrávku za obranu a přehozením brankáře dal vítěznou branku. Branky: 60. Jakubec
Lukáš, 65. Petelík Radek, – 8. Mejstřík Adam; Rozhodčí:
Vondráček Václav; ŽK: 1:1. Diváků: 50.

24.12.2008

Němčice
- Půlnoční mše

Dne 20.12.2008 se bude konat v Makově další vánoční zpívání na téma – Vánoce a slavní skladatelé. Začátek je v 16
hodin.
Závěr roku 2008 bude opět patřit zpěvu vánočních koled o půnoční vánoční
mši v Němčicích.
Členové pěveckého sboru LADA přejí
do nového roku mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Tam, kde se zpívá, tam jsou dobří lidé.
Zpívejte s námi
Václav Frančík
sbormistr

12. kolo Kvasetice – Měcholupy 4 : 1 (2:1) V úvodu utkání byli
hosté lepší a pomohla jim rychle vstřelená branka v první minutě
tohoto klání. Po té kdy domácí dvěma rychlými góly otočili
výsledek, hosté zneklidněli a přestala se jim dařit kombinace. Po
přestávce se hra vyrovnala. Hosté opět zvedli hlavy, ale gólově
se již neprosadili. Naopak domácí hrozili z brejků a z nich své
vedení ještě pojistili. Branky: 26. a 67. Kubaň Aleš, 28. Klíma,
88. Vojta Radek – 1. Novák Petr; Rozhodčí: Dolejš; ŽK: 2:0.
Diváků: 40.
Následující tabulka uvádí souhrné výsledky po podzimní části
této sezony:
Rk. Tým

Záp + 0 -

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

9
9
8
6
6
6
5
5
4
3
3
4
3
1

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

Skóre

2
2
2
5
5
5
5
6
6
5
6
8
7
8

45:18
33:19
29:16
33:23
25:21
35:40
22:26
26:25
22:31
24:30
27:34
28:39
18:21
12:36

Body (Prav)

29
29
27
20
20
20
18
17
15
14
13
13
12
7

( 5)
( 14)
( 6)
(- 1)
(- 1)
( 2)
( 0)
(- 1)
(- 3)
(- 4)
(- 8)
(- 8)
(- 9)
(-11)

Rozpis utkání jarní části sezony je následující:
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Termín
28.03.2009 16:00
04.04.2009 16:30
11.04.2009 16:30
18.04.2009 17:00
26.04.2009 16:00
02.05.2009 17:00
09.05.2009 17:00
16.05.2009 17:00
23.05.2009 17:00
30.05.2009 17:00
06.06.2009 17:00
13.06.2009 17:00
21.06.2009 16:00

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

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

Ing. Václav Blahouš
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Historie
Tukleky – zaniklá ves.
Mezi lesy Ptínem a Haškovcem, nad
křižovatkou polních cest do Makova, Nedanic a do Haškovce, stávala kdysi vesnice Tukleky, 470 m nad mořem. Je to asi
600 m severovýchodně od č.p. 18 v Makově (cihelny). Tukleky jsou zmiňovány
k roku 1180, kdy jsou uváděny jako feudální ves s tvrzí. Je-li zmiňována již tvrz,
šlo patrně o nejstarší tvrz v širokém okolí.
Vždyť např. tvrze v Měčíně a v Němčicích vznikly ve 14. století, v Měcholupech
a v Předslavi v 15. století, v Nedanicích a
Makově ve století 16. a podobně.

Při budování páteřního plynovodu
z Nedanic do Makova, který prochází přes
bývalé území Tuklek, byl proveden předběžný archeologický průzkum. Při něm se
podařilo lokalizovat původní místo, kde
stála tvrz, včetně dvou studní viz mapka.
Šrafováním je vyznačeno předpokládané
rozmístění vsi. Roku 1379, viz Berní rejstřík Plzeňského kraje, sídlil na Tuklecích
Jan starší z Tuklek. V roce 1413 byl Jan
starší již zemřelý a jako nový majitel je
uváděn Přibík, mladší bratr Jana. Přibík
v této době zastával úřad purkrabího na
hradě Skála u Přeštic. Hrad ten patřil pod
Švihov a ten patřil Půtovi. Ten, shodně
jako jeho otec Břeněk, se choval nepřátelsky ke králi Václavovi IV. V roce 1413
byl Půta v Praze zavražděn z neznámého
důvodu Janem Městeckým z Opočna.
Z králova příkazu oblehl pak hrad Skálu
Hájek z Hodětína. Hrad hájil purkrabí Přibík z Tuklek s posádkou. Obležení trvalo
od června do října 1413, ale není známo,
zda byl hrad dobyt. 24.11.1414 Přibík
zemřel, poslední z rodu a pozůstalost byla
prohlášena za platnou 19.12.1414 v Klatovech. Protože Přibík neměl přímé dědice, připadla ves s tvrzí podle takzvané
odúmrti králi, (odúmrť – majetek po-

zůstalý po osobě, která nezanechala dědice testamentární ani zákonné). Král tuto
ves pak přidělil Vyšehradskému klášteru
v Praze. Ve jméně své manželky Anny,
která byla spřízněna s rodem majitelů
Tuklek, se o majetek po zemřelém Přibíkovi ucházel Jiljí Blek z Těšnice. Syn
Jiljího, Jan Blek, byl v letech 1426 – 28
zvolen od Táboritů za hejtmana polních
vojsk (Jeník z Mečkova a Nedanic vykonával rovněž funkci hejtmana, jeho syn
Jaroslav pak sloužil Jiřímu z Poděbrad
jako purkrabí na jeho hradech). Po roce
1428 byl Jan Blek hejtmanem na hradě
Bechyni a od roku 1437 žil na Krakovci,
hradě u Rakovníka. Na tomto hradě žil
také Jan Hus, od vykázání z Prahy až po
odchod do Kostnice.
Na žádost Jiljího Bleka byla proto
pozůstalost znovu prozkoumána v Klatovech 23.2.1415 a rozhodnuto takto: Tukleky byly prohlášeny jako manský statek
Vyšehradského kláštera a za správce byl
ustanoven Dršek z Němčic (jeden z pěti
majitelů Němčic) s manželkou Kateřinou,
dcerou Protivy z Obytc. Tukleky však
neměly dlouhého trvání. Po smrti Žižkově
nastalo takzvané bezvládí. Byla to doba
do zvolení Jiřího z Poděbrad za zemského
správce r. 1452 a roku 1458 za krále. A
právě v tomto období byly Tukleky vypáleny Tábority, už jako zboží Švihovské.
Bezvládí bylo dobou, kdy obě strany
rozpoutaly mezi sebou otevřenou válku,
která se přenesla opět do západních Čech,
především na Klatovsko. Městečka a
vesnice byly vypalovány a řada feudálních
sídel zanikala. K roku 1463 jsou Tukleky
připomínány již jako zaniklá ves. Roku
1548 koupil zadlužené švihovské panství
Heralt Kavka Říčanský z Říčan a na
Štěkni za 10 975 kop grošů českých od
pánů Švihovských Jindřicha a Půty. Heralt
Kavka byl zřejmě dobrým hospodářem,
neboť záhy osadil pustou ves Tukleky
třemi rodinami. Po jeho smrti roku 1563
máme proto možnost na základě dělení
majetku mezi pozůstalé syny poznat jednotlivé hospodáře. Dělením připadly znovuosídlené Tukleky do Měčína, který zdědil syn Heralt. Zápis uvádí, že v Tuklecích
jsou tři osedlí, kteří jsou povinni odvádět:
Janek – ze dvou lánů každého ouroku,
totiž při Svatým Jiří a Při Svatým Havlu
1 kopu grošů. Vovsa kbelců pět, slepic
8, vajec 30. Roboty ženné 4 dni.
Tomanů – ze dvou lánů každého ouroku
1 kopu grošů. Vovsa kbelců pět, slepic
8, vajec 30. Roboty ženné 4 dni.
Krčmář – ze dvou lánů každého ouroku
1 kopu grošů. Vovsa kbelců pět, slepic
8, vajec 30. Též on krčmář každého
ouroku (2 x ročně) z krčmy 7 ½ grošů.
(Měl povoleno čepovat pivo a pálenku
ve své chalupě). Roboty ženné 4 dni.
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Ovšem roku 1596 jsou Tukleky uváděny opět jako pustá ves. Tentokrát důvod
zániku není znám. S největší pravděpodobností se jednalo o nedostatek vody.
Neboť kolem roku 1570 bylo několik let
katastrofální sucho. V té době byla vydána
mnohá nařízení jak zacházet s vodou. Na
příklad v roce 1571 byl vydán i zákaz
vaření piva. V záznamech se píše, že řeky
byly vyschlé a v Praze se Vltava přecházela pěšky… Roku 1597 koupil zadlužený
Měčín Přibík z Klenové a tedy i Tukleky
byly připojeny k Červenému Poříčí. K roku 1711 jsou Tukleky připomínány jako
niva (pole) na Tuklecích. Rovněž v roce
1771 v gruntovní knize poříčské je uváděna v Nedanicích u p.č. 74 (staré značení)
niva (role) po zaniklé vsi Tukleky.
Po druhém zániku byl katastr Tuklek
spojen s Nedanicemi a je tomu tak dosud.
Z lidového podání si Karel Tomášek
z č.p. 18 v Makově (∗1874 – †1947) měl
ještě pamatovat zbytky poslední chalupy
v Tuklekách a kde se mělo říkat „U Myslivečků“.
Neméně zajímavou zůstává otázka
názvu dnes již zaniklé vsi Tukleky. Z několika možností se jeví jako nejpravděpodobnější verze ve spojitosti s cestami sv.
Vojtěcha do Itálie.
Naším krajem vedla ve středověku
důležitá obchodní stezka. Její trasa šla
z Prahy na Svatou horu (u Příbrami), dále
na Nepomucko, pak přes Žinkovy do Klatov a Domažlic, odkud do Bavor k Řeznu,
kde se dělila na dvě větve. Na jižní do
Itálie a jihozápadní do Francie a podobně.
Tato stezka byla ve středověku důležitou
spojnicí naší země s jihem a jihozápadem
Evropy. Nejen František Palacký, ale i
ostatní přední čeští historici zastávají jednotný názor, že sv. Vojtěch, při svých
cestách do Itálie použil této obchodní
stezky. Dalším důkazem je po její trase
řada památek na tohoto světce. A tak při
konání některé z těchto cest (celkem 4x)
se zastavil na území Tuklek, aby si odpočinul, kde poklekl a požehnal zdejšímu
kraji. Lid z úcty a podle lidové tradice pak
pojmenoval opevněný dvorec (hradiště)
Tuklek. Po vzniku vsi pak Tukleky. Také
důkazem přítomnosti sv. Vojtěcha jsou
sousední Petrovice, kde je dochován památný kámen (u vnější stěny presbytáře
kaple sv. Vojtěcha) spojený svatovojtěšskou tradicí s pobytem sv. Vojtěcha
v těchto místech při jeho cestě z Říma do
Prahy. V kapli je jeho obraz a na plášti
zvonu jeho reliéf. Po smrti 1. pražského
biskupa Dětmara v roce 982 odešel sv.
Vojtěch do Italské Verony za papežem,
kde tehdy dlel, aby od něj přijal investituru – pověření k vedení pražské diecéze. Nazpět do Prahy odešel v roce 983.

Pro hluboké neshody s knížetem Boleslavem II. opustil biskupský stolec pražské
diecéze a odešel v roce 988 za papežem
do Říma, kde vstoupil do kláštera. Na
naléhání knížete Boleslava II. se vrátil
roku 992 na svůj stolec. Při zpáteční cestě
se zastavil u císaře Otty III. Aby ho
požádal o 12 mnichů, kteří měli být základem konventu nově založeného benediktinského kláštera v Břevnově v Praze
roku 993. Ale ani tentokrát v Praze nesetrval dlouho a odešel mezi Prusy šířit
křesťanství, kde v roce 997 zemřel mučednickou smrtí. Dva roky po té, co byl

jeho rod Slavníkovců vyvražděn Přemyslovci. Roku 999 byl již papežem svatořečen. Sv. Vojtěch je po sv. Václavovi
druhým hlavním českým patronem a
hlavní patron polské katolické církve.
Tato obchodní stezka přežívala v povědomí generacemi, kdy v 2. polovině 19.
století bylo rozhodnuto vybudovat rychlostní komunikaci zhruba v trase Klatovy, Nepomuk, Rožmitál, Příbram, Praha. (V tomto směru bylo uvažováno také o
železnici). Pro tento záměr byly zhotoveny projekty. V první polovině minulého
století bylo přistoupeno k realizaci, ovšem

po ukončení 2. světové války bylo skončeno s výstavbou. Na naší straně byla silnice postavena z Klatov po Ostřetice
(k Brodu). Před Petrovicemi vpravo bylo
započato s budováním náspu. Ovšem
z opačné strany byla tato komunikace vybudována z Prahy až do Rožmitálu. Je
velkou škodou, že se tento záměr
nepodařilo dokončit, vždyť toto spojení
s Prahou by bylo výhodnější než přes
Plzeň. A je to také negativní dopad na
hospodářský rozvoj regionů severovýchodního Klatovska a Nepomucka.

setkání s krásou téměř devadesát žen, a
dokonce několik mužů. Vyrobená aranžmá zdobila o Velikonocích nejeden byt.
V květnu si přišli na své naši mladší
(a úplně nejmladší) spoluobčané. Komise
obnovila tradici a uspořádala vítání občánků. Pan starosta přivítal 16 nových
občánků z Předslavi a okolních obcí.
Vítání bylo zpestřeno vystoupením dětí
z předslavské mateřské školy a zúčastnili
se jej nejen rodiče, ale v mnohých případech také prarodiče nově narozených miminek. Z akce si odnesli nejen jistě krásnou vzpomínku, ale také fotografii od
profesionálního fotografa a jako dárek
fotoalbum.
Protože naším cílem bylo oslovit postupně různé skupiny našich spoluobčanů,
rozhodli jsme se přivítat léto koncertem
klatovského klarinetového kvarteta Junior.
Čtyři mladí hudebníci vystoupili v měcholupské kapli 21. června 2008. Posluchači
koncertu si mohli vychutnat například
Dvořákovu Humoresku, Smetanovu Luisinu polku, Ježkův Bugatti step, Montiho
Čardáš a spoustu dalších krásných melodií. I když jsme se zpočátku obávali, zdali
právě tato akce obstojí v konkurenci jiných (především fotbalového zápasu), byli
jsme účastí mile překvapeni. Sešlo se asi
čtyřicet příznivců kvalitní hudby.
I další akce byla ve znamení vážné
hudby. Našim spoluobčanům byla 20. září
2008 nabídnuta možnost vyslechnout díla
známých autorů v podání předních českých violoncellistů Jaroslava Kulhana, Jana Kellera a Romana Petrova. Koncert se
konal opět v měcholupské kapli a i z této
akce odcházeli účastníci velmi spokojeni.
Protože je potřeba rozvíjet nejen ducha, ale i tělo, rozhodli jsme se uspořádat

sportovní odpoledne pro ženy. Cvičení
aerobiku se konalo v sále němčické hospůdky 15. listopadu 2008 pod vedením
cvičitelky 1. třídy Lenky Hajšmanové
z Přeštic. Pořádně se zde zapotilo více než
dvacet pohybuchtivých žen.
K uspořádání další akce mě inspirovala návštěva křtu knihy pana Ivana Rubáše „Klatovy kdysi a dnes“. Klatovy dobře
znají všichni naši spoluobčané, navíc byla
právě vhodná doba ke koupi vánočního
dárku. Od inspirace byl jen krůček k uspořádání besedy s autorem knihy a s ní spojená autogramiáda. Akce se konala 26. 11.
2008 a opět můžeme konstatovat, že byla
úspěšná. V předslavské požární zbrojnici
se sešlo více než třicet posluchačů a řada
z nich si odnesla vánoční dárek.
První rok naší činnosti se pomalu
chýlí ke konci. Ještě nemůžeme hodnotit
naši poslední letošní akci, protože předvánoční divadelní představení pro děti se
uskuteční až po uzávěrce našeho zpravodaje, ale kdybychom už nyní sečetli pomyslné čárky účasti na všech akcích, dojdeme k výsledku 300. Můžeme tedy říci,
že nabídky našich akcí využila téměř polovina obyvatel žijících v našich obcích.
A to je v dnešní uspěchané době uspokojující výsledek.
Vážení spoluobčané, jsme moc rádi,
že jste akce pořádané pro Vás navštívili, a
těšíme se, že i v příštím roce dáte alespoň
někdy přednost „lidským setkáním“ před
každodenními povinnostmi a pohodlím
Vašeho domova.
Přejeme mnoho zdraví, radosti, spokojenosti a neobvyklých zážitků v roce
2009.
za kulturní komisi
Marie Blahoušová

J.Š.

Kultura
Lidská setkání
Když mě a několik dalších spoluobčanů pan starosta zhruba před rokem oslovil se svou vizí kulturní komise, která by
pořádala „akce pro lidi“, myšlenka se nám
velmi zalíbila. Zároveň jsme si však uvědomili, že naše práce nebude snadná, že
máme poměrně silnou konkurenci – umělce nebo sportovce, kteří za našimi spoluobčany smějí až k nim domů, do jejich
útulných obýváků. Umělce, s nimiž mohou sdílet několikrát denně jejich osudy,
aniž by se zvedli ze svých pohodlných
křesílek, a které mohou zmáčknutím tlačítka vypnout, když už na ně nemají
náladu. Na začátku naší činnosti stály tedy
otázky: Budou naši spoluobčané ochotni
k tomu, aby se vzdali alespoň na chvíli
svého pohodlí a vyrazili „mezi lidi“? Jaké
akce vymyslet, aby svého rozhodnutí nelitovali a abychom my své úsilí k uspořádání „čehosi“ nevyvíjeli marně?
Oslovili jsme nejprve ženy – domnívali jsme se, že ty možná rády někdy
opustí stereotyp svých každodenních povinností a hlavně jsme věřili, že každá
žena chce být krásná. Proto jsme naplánovali na 26. ledna 2008 setkání s vizážistkou paní Růženou Molíkovou. A ženy
nezklamaly – více než dvacet se jich sešlo, aby vyslechly přednášku a okusily
možnost nechat se profesionálně nalíčit.
Po úspěchu naší první akce jsme věřili, že ještě větší počet spoluobčanů přiláká
ukázka výroby velikonočních dekorací předváděná čtyřnásobnou mistryní republiky
ve vázání květin Hanou Šebestovou. A nemýlili jsme se. Účast předčila očekávání i
největších optimistů. V úterý 4. března
2008 si udělalo čas na pohlazení po duši a

Různé
Informace z dění v obci:
V pondělí 20.10.2008 se kolektiv Mladých hasičů SDH Předslav postaral o shrabání a úklid spadaného listí v okolí pomníku padlých
v sousedství místní školy. Obecní úřad jim tímto za vykonanou práci děkuje.
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V pátek 5.12.2007 na pravidelné schůzce Mladých hasičů SDH Předslav připravili vedoucí tohoto kolektivu pro své svěřence
Mikulášskou nadílku, a tak některé děti v Předslavi ji toho dne měli dvojnásobnou. V sobotu 6.12.2008 proběhla v hostinci v Němčicích
již tradiční čertovská besídka. Přibližně 20 dětí se po odpoledni plném her a tancování dočkalo pravé mikulášské nadílky.

Oznámení:
Okrskový výbor hasičského okrsku Předslav oznamuje, že výroční valné hromady jednotlivých SDH v obvodu naší obce jsou
naplánovány na následující termíny: 3.1.2009 – SDH Petrovičky; 10.1.2009 – SDH Měcholupy; 17.1.2009 – SDH Makov; 24.1.2009 –
SDH Předslav a 31.1.2009 – SDH Němčice. Výroční valná hromada okrsku se pak bude konat 7.2.2009.

Pozvánky:

Vážení přátelé
srdečně Vás zveme na další zpěv lidových písní a koled

„ZPÍVEJTE S NÁMI“
do makovské hospůdky dne 20.12.2008 od 16:00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi a jistě rádi pobavíte sebe i jiné. Vítáni i nezpěváci.

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela p. Marie v Němčicích,
kde se 24.12.2008 koná od 22:00 hodin

„Půlnoční mše“
Vánoční koledy bude zpívat pěvecký sbor Lada.
Přijďte společně přivítat nadcházející „Svátky vánoční“.

Purpura s jehličím domovy provoní,
v ten večer kdy stromky rozzáří se,
v skořápkách ořechů vosk drobně uroní
maličké svíčky při plavbě v míse.

Příjemné prožití Svátků vánočních
a v novém roce pak hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě

Všichni nám blízcí jsou ještě bližší,
v chvíli té jíž pokoj prolíná,
v mysli své klidné, byť sebetišší,
každý z nás na ně pak vzpomíná.

Vám všem přeje redakční rada,
obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Zpravodaj OÚ Předslav
vychází 4x ročně
vydává OÚ Předslav
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