Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 52.

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

roč. 2019

Vážení spoluobčané,
letos se už paní Zima ohlásila a zaťukala na okna našich vystrčených čtyřkolových miláčků, na rybnících se udělal
pěkný ledový škraloup a vypadalo to, že nebudeme moci dokončit hrubou stavbu nové multifunkční budovy. Chybí pár
dní, aby bylo dokončeno patro budovy a zabetonován horní „věnec“. Kvapem se blíží Vánoční svátky, prázdniny a dovolené, tak doufám, že všechny práce přímo závislé na počasí dokončíme včas.
V letošním roce, náš Zpravodaj obce Předslav vychází později než obvykle. Většina adventních akcí již proběhla a
musím říci, že opět s velkým úspěchem a nasazením všech účinkujících. Nemohu a nechci je zde všechny vyjmenovávat,
tak prostě „DĚKUJI“. Moc se mi to líbilo a doufám, že všichni zúčastnění si to užili.
Přesto Vás mohu ještě pozvat do kostela v Němčicích, kde proběhne 24.12.2019 v 24:00 hodin půlnoční bohoslužba a
v Předslavi 26.12.2019 v 11:00 hodin Vánoční mše. Charitativní akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky a výtěžek akce jde na podporu projektů v našem regionu se uskuteční v neděli 5.1.2020. V lednu nás čeká Hasičský ples a Turnaj ve stolním tenise, v únoru tradiční masopustní průvod masek, Maškarní bál a Dětský maškarní bál.
Na závěr Vám popřeji krásné, klidné prožití Vánočních svátků, zdraví a štěstí v novém roce a veselou mysl.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
6. zasedání ZO Předslav konané dne 12.12.2019 v Makově:
Usnesení:
č. 87 – ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti OÚ od 5. zasedání ZO Předslav.
č. 88 – ZO projednalo a schvaluje rozpočet Obce Předslav na rok 2020 v závazných ukazatelích takto: příjmy daňové –
12 394 000,00 Kč; přijaté transfery – 5 147 500,00 Kč; příjmy nedaňové – 2 017 238,00 Kč; příjmy kapitálové –
10 000,00 Kč; příjmy celkem – 19 568 738,00 Kč; výdaje běžné – 14 887 852,00 Kč; výdaje běžné - fondy –
250 000,00 Kč; výdaje kapitálové – 11 950 000,00 Kč; výdaje celkem – 27 087 852,00 Kč.
č. 89 – ZO projednalo a schvaluje rozpočtový výhled na období 2020 – 2022.
č. 90 – ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout byt v bytové jednotce v Měcholupech čp. 52, v majetku Obce Předslav.
č. 91 – ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 307 o výměře cca 430 m², v k.ú. Makov u Předslavi,
v majetku Obce Předslav.
č. 92 – ZO projednalo a schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 307 o výměře 500 m² v k.ú. Makov u Předslavi, v majetku Obce Předslav za pozemek p.č. 224/2 o výměře 237 m² v k.ú.Makov u Předslavi, v majetku společnost RENTAL DEALING s.r.o., Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň.
č. 93 – ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č 590/1 o výměře 145 m² v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav
za cenu 40,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 94 – ZO projednalo a schvaluje a) Navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na výši
2 166 210,- Kč. b) Souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto: - stávající společník, město Klatovy, navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1 100 000,- Kč; - přistupující
noví společníci, obec Bolešiny a obec Vrhaveč, vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce náso benému 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
c) novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., dle přiloženého návrhu.
č. 95 – ZO projednalo a bere na vědomí zprávu o průběhu stavby „ZŠ a MŠ Předslav – přístavba multifunkčního objektu“.
č. 96 – ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Předslav č. 1/2019 o poplatku ze psů.
č. 97 – ZO projednalo a pověřuje starostu obce k jednání: a) vedoucímu k nápravě skutečného stavu v katastru nemovitostí u pozemků, na kterých se nachází naše účelová komunikace č. UK 2 a místní komunikace MK 9c. b) s jednotlivými majiteli pozemků pod komunikacemi k nápravě skutečného stavu. Směny a prodej pozemků budou projednány a schváleny Zastupitelstvem obce dle jednotlivých pozemků v aktuálních termínech.
č. 98 – ZO projednalo a schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Předslav a integrovaných obcí.
č. 99 – ZO projednalo a bere na vědomí rozpočtové změny č. 10, 11 / 2019 a schvaluje rozpočtové změny č. 12 / 2019.
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Informace obecního úřadu
Otvírací doba provozovny Pošta Partner a pokladny OÚ koncem roku 2019
V období od 16.12. do 20.12.2019 bude provozovna Pošty Partner v Předslavi otevřena vždy jen odpoledne a to od
12.00 do 16.00 hod. Ve dnech 23., 27. a 30. 12. 2019 bude tato přepážka otevřena pouze dopoledne a to od 8.00 do 12.00
hod. A konečně poslední den v roce 31.12.2018 pak bude mít otvírací dobu jen dopoledne od 8.00 do 9.00 hod.
Pokladna OÚ bude ve dnech od 23.12.2019 až do konce roku uzavřena a nebudou tedy přijímány žádné platby!

Změna jízdních řádů autobusových linek
Od data 15.12.2019 začínají platit nové jízdní řády na autobusových linkách, které zajišťují dopravní obslužnost i
v naší obci. Tyto jízdní řády mají platnost do 13.06.2020 a do té doby na nich bude zajišťovat dopravu stávající dopravní
společnost „ČSAD autobusy Plzeň a.s.“. Tu následně nahradí na území celého Plzeňského kraje firma „Arriva“, která vy hrála výběrové řízení pro období mezi léty 2020 až 2030. Jízdní řády, které začínají nově platit v současné době, obsahují
jisté změny oproti těm dosavadním a tak doporučujeme všem, kteří hodlají autobusové spojení využívat, aby se s nimi
podrobně seznámili. Jsou vyvěšeny jednak na autobusových zastávkách v naší obci a zároveň i na vývěskách obecního
úřadu. Krom toho jsou pak přetištěny i na posledním listě tohoto zpravodaje.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Čas letí jako vítr a za chvíli si žáci 1. ročníku ponesou
domů svoje první vysvědčení. Se začátkem školního roku
si děti musely navyknout na jiný denní režim. Pro některé
děti to bylo těžké, ale dnes už je musíme všechny pochválit.
Běžnou výuku ve školním roce 2019/2020 oživil projekt Setkání s knihou. V mimočítankové četbě čteme knihy
spisovatelky Petry Braunové. Ve druhém pololetí nás čeká
setkání a beseda s touto autorkou.
Žáci 4. a 5. ročníku zvládli úspěšně plavecký výcvik.

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Měcholupy válí na všech frontách...
Oblastní fotbalové soutěže mají opět svoji zimní přestávku a my se tak můžeme ohlédnout za výsledky jejich
podzimní části. Doposud jsme v našem Zpravodaji zmiňovali převážně jen výsledky měcholupského áčka, ale
tentokrát je potřeba zmínit i úspěchy jejich zálohy. Tým
„Měcholupy B“ hraje v současné době sice jen A skupinu
IV. třídy okresní soutěže, ale výkon, jaký předvedl v právě
uplynulém období jej řadí do čela statistik nejúspěšnějších
mužstev v republice. Nejenom, že totiž ve své soutěži prošel podzimní částí bez ztráty jediného bodu, ale dosáhl i
největšího rozdílu skóre, které činí 73 vstřelených branek
oproti 5 brankám inkasovaným. Kvalitu tohoto týmu dokazuje i výsledek posledního zápasu, v němž měcholupská
záloha rozdrtila béčko Vrhavče poměrem 14:0.
Hodně úspěšně si pak v tomto období vedl i měcholupský A tým, který ze 13 zápasů podzimní části této sezony
desetkrát zvítězil a třikrát dosáhl remízy, kdy pak konečný
výsledek zápasu rozhodovaly penaltové rozstřely. Oprávněně mu tak v polovině sezony patří místo v čele výsledko-

Pod vedením pana L. Molnára, který na škole vede sportovní kroužek, se několik žáků školy vypravilo na turnaj ve
florbalu. Byla to v životě školy zcela nová zkušenost.
Celá škola, žáci ZŠ i děti MŠ, mají za sebou také společný školní výlet. Ve firmě Rodas v Liticích u Plzně si děti vyzkoušely výrobu svíček a voskových pastelek.
Nadchází vánoční čas a děti si zaslouží odpočinek. Nejen jim, ale i dospělým, přejeme radostné Vánoce, hodně
zdraví a úspěchů v novém roce.
Děkujeme za sponzorské dary. Hračky pořízené z těchto finančních prostředků přinesou dětem z mateřské školy
velkou radost.
Alena Kroupová, ředitelka školy

vé tabulky, kde si zatím drží dvoubodový náskok před druhým Měčínem, a to navzdory tomu, že ten v minulé sezoně
hrál vyšší třídu soutěže, tedy I.B třídu krajského přeboru.
Výsledky jednotlivých utkání, odehraných po vydání minulého čísla Zpravodaje, byly následující:
8. kolo Hradešice – Měcholupy; hráno v neděli 13.10.;
výsledek 1 : 4 (0:1); branky: 87. Šašek David – 33. a 48.
(PK) Veselka Karel, 52. Novák David, 72.(PK) Bečka Stanislav; rozhodčí: Marek Pavel; ŽK: 3:1; diváků: 80.
9. kolo Měcholupy – Luby B; hráno v sobotu 19.10.;
výsledek 0 : 1 (0:0) PK 1:3; rozhodčí: Petličarovský Ivan;
ŽK: 3:3, ČK: 0:1 (53. Kurc Vojtěch); diváků: 50.
10. kolo Kašperské Hory – Měcholupy; hráno v sobotu
26.10.; výsledek 1 : 3 (1:1); branky: 33. Bílý Lukáš – 25.
Bečka Stanislav, 47. a 56. Kaas Václav; rozhodčí: Petličarovský Ivan; ŽK: 0:5; diváků: 50.
11. kolo Měcholupy – Nezamyslice; hráno v sobotu 02.11.;
výsledek 6 : 1 (4:0); branky: 1. Duchek Jan, 25. a 90.
Bečka Stanislav, 26. a 40. Červený Ondřej, 73. Kaas
Václav – 62. Tůma Lukáš; rozhodčí: Petličarovský Ivan;
ŽK: 0:2; diváků: 60.
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Stav výsledkové tabulky v polovině soutěže:
Rk. Tým
1. Měcholupy
2. Měčín
3. Janovice
4. Strážov
5. Dlouhá Ves
6. Nýrsko "B"
7. Kašperské Hory
8. Hradešice
9. Budětice
10. Mochtín "B"
11. Luby "B"
12. Malý Bor
13. Nezamyslice
14. Chudenice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Zápasy jarní části se odehrají v následujících termínech:
sobota 21.03. – 15:00
14. kolo Měcholupy – Měčín
sobota 28.03. – 15:00
15. kolo Nýrsko B – Měcholupy
sobota 04.04. – 16:30
16. kolo Měcholupy – Janovice
sobota 11.04. – 16:30
17. kolo Měcholupy – Mochtín B
sobota 18.04. – 17:00
18. kolo Chudenice – Měcholupy
sobota 25.04. – 17:00
19. kolo Měcholupy – Malý Bor
neděle 03.05. – 16:00
20. kolo Strážov – Měcholupy
sobota 09.05. – 17:00
21. kolo Měcholupy – Hradešice
neděle 17.05. – 16:00
22. kolo Luby B – Měcholupy
23. kolo Měcholupy – Kašper. Hory sobota 23.05. – 17:00
24. kolo Nezamyslice – Měcholupy sobota 30.05. – 17:00
sobota 06.06. – 17:00
25. kolo Měcholupy – Budětice
sobota 13.06. – 17:00
26. kolo Dlouhá Ves – Měcholupy

V3 VP2 R1 P0 Skóre Body
10 1 2 0 35:10 34
8 4 0 1 50:22 32
9 0 1 3 43:23 28
8 1 1 3 28:21 27
5 3 1 4 25:24 22
7 0 1 5 31:34 22
6 0 1 6 32:30 19
5 0 2 6 34:30 17
5 0 2 6 35:32 17
2 5 1 5 25:31 17
4 1 1 7 25:37 15
1 2 1 9 13:35
8
2 0 2 9 21:45
8
2 0 1 10 27:50
7

Historie
Čísla popisná v Makově – 15.
Čp. 22 – „u Chlumských“. 20. února 1816 vrchnostenský úřad v Měcholupech prodal Benediktovi Nováčkovi
(původem z Měcholup) stavební místo 11 × 8 sáhů na postavení podružského domku. Benedikt Nováček rozestavěný domek prodal dne 11. března 1816 Janu Novákovi, původem z čp. 13 v Makově. Jan Novák spolu se svojí ženou
Markétou koupili 7. září 1817 čp. 7 (hostinec) v Makově
od Josefa Šilhavého, za 9 100 zlatých a hned složili 1 860,zlatých. 22. prosince 1817 bylo uzavřeno porovnání mezi
Janem Novákem a šenkýřem Josefem Šilhavým. Protože
kupní cena byla značně přemrštěna, i s ohledem na vysokou inflaci, manželé Novákovi od kupní smlouvy později
odstoupili. A čp. 7 koupil 31. srpna 1819 Josef Křepelka,
revírník žinkovského panství, za 3 000 zlatých vídeňské
měny, s manželkou Marií, dcerou šenkýře Josefa Šilhavého. 1. května 1820 manželé Křepelkovi prodali hospodu
Václavu Šilhavému z čp. 4 (starší bratr šenkýře Josefa Šilhavého) za 4 000,- zlatých míšeňských. Václav Šilhavý prodal čp. 7 21. května 1821 Tomáši Peroutkovi ze Švihova a
jeho ženě Barboře za 4 000,- zlatých vídeňské měny. 5.
prosince 1833 získala čp. 7 jako dědictví dcera po zemřelém Tomáši Peroutkovi Marie v ceně 3 500,- zlatých vídeňské měny s dluhem 2 840,- zlatých, která se 24. ledna
1834 provdala za Františka Kodítka, jenž přišel z Olšan na
horažďovickém panství. Dále viz článek ve Zpravodaji číslo 42 z července 2017.
7. ledna 1833 byl sepsán protokol o pozůstalosti po
Janu Novákovi z čp. 22 v Makově, chalupu zdědila dcera
Marie s jejím manželem Bartolomějem Vlasákem v ceně
120 zlatých konvenční měny. B. Vlasák pocházel z Nedaniček z gruntu.
Později byla k zápisu o dědictví v pozemkové knize
připojena informace o pohledávkách Bartoloměje Vlasáka:
v Domažláckém mlýně měl 100 zlatých, u Valeše v Měčíně 80 zlatých a 180 zlatých ve Zbyslavské knize. B. Vlasák
splácel zahrádku v ceně 30 zlatých a to 4 zlaté ročně, viz
„Komisiální protokol“.

25. února 1876 čp. 22 zdědil syn Bartoloměje a Marie
Vlasákových Václav, spolu se svou ženou Annou, rozenou
Tomáškovou z čp. 18 v Makově. Tento Václav Vlasák vykonával kovářské řemeslo u svého synovce Petra Sedláčka
v čp. 31 v Makově.
V roce 1908 čp. 22 zdědil opět syn Václav s manželkou
Annou, rozenou Rašplovou z Domažliček, kteří se roku
1912 ujali čp. 19 a svou chalupu čp. 22 přenechali bratrovi
Václava Vlasáka – Františkovi (*5.11.1896 – †22.6.1976).
F. Vlasák se roku 1926 oženil s Marií (*2.5.1899) rozenou
Maršálkovou z Hráze. Roku 1930 František postavil nové
stavení čp. 22 od základu a pak také stodolu na bývalém
poli, získaném při parcelaci. Stavení čp. 22 do roku 1930
bylo původní a bylo z dřevěných hraněných trámů, jako
většina chalup na venkově v té době. V roce 1958 se jejich
dcera Zdena (*4.9.1927) vdala za Josefa Duchka, rodáka
ze Kbela.
František Vlasák byl zedníkem. Po založení JZD
(r. 1957) byl kratší dobu předsedou družstva a také předsedou obce. Vykonával i funkci předsedy MOB (Místní
osvětová beseda). Byl činným ochotníkem. Nyní v chalupě
žije syn František Vlasák s rodinou.
Čp. 20 – 23 – „u Šafáříků“, nyní „u Šebů“.
7. září 1815 Měcholupský hospodářský úřad odprodal
Podivínovi Nováčkovi (bratru Benedikta Nováčka) místo
na postavení domku o rozměrech 17 × 12 sáhů v Makově.
Později si Podivín Nováček pořídil zahrádku v ceně 24 zlatých a kterou splácel po 4 zlatých ročně, viz „Komisiální
protokol“ z 5. prosince 1851. 28. prosince 1836 se v zápisu
o pozůstalosti po Podivínovi Nováčkovi uvádí, že domek
čp. 23 v hodnotě 280 zlatých a 54 krejcarů zdědil syn Josef
Nováček. Tento Josef Nováček sehrál důležitou roli ve
sporu obce s měcholupským velkostatkem o obecní draha
(v hořejší části obce), která si chtěl velkostatek přivlastnit.
V roce 1906 nechal velkostatek draha vyměřit a chtěl je
ohraničit kamennými sády (mezníky). Před čp. 23 byla připravena jedna jáma pro sád. Když komise došla k této jámě, stoupl si „dědeček Šafáříkovic“ na dno jámy a obořil
se na zástupce velkostatku slovy: „Vy jste hovno páni, mí
synové jsou páni! Ty mají metály, vy máte hovno metály“.
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Přítomný četník jej chtěl zatknout, ale když starosta řekl,
že dědečkovi je přes 100 let a že pamatuje, že draha užívali
od pradávna makovští občané, ustoupil četník od zatčení a
komise ukončila řízení. Draha obci zůstala. Podle smlouvy
z 1. srpna 1875 bylo převedeno čp. 23 na syna Václava Nováčka a jeho manželku Annu. Roku 1913 usedlost převzal
syn Josef Nováček a jeho žena Anna, rozená Sedláčková
z Makova čp. 8. V roce 1938 převzala čp. 23 jejich dcera
Vlasta, která byla provdána za Josefa Šebu, rodáka z Mlýnského Struhadla. Šeba přistavěl novou stodolu na přilehlém poli, získaném v parcelaci. Nyní je stavení čp. 23
prázdné a je na prodej.
Čp 24 – dříve „u Cyrilů“ podle prvního majitele, nyní
„u Činovců“.
28. října 1815 byla uzavřena smlouva mezi Cyrilem
Toušem a vrchnostenským úřadem v Měcholupech na prodej pozemku o rozměrech 10 × 10 sáhů = 356,6 m2, určeného ke stavbě domku, za roční činži 4 zlaté vídeňské měny. Domkář Cyril Touš byl povinen robotovat 6 dnů pěší
roboty v roce, od sv. Jiří do sv. Václava (pěší robota = ruční práce). Cyril se narodil roku 1775 v čp. 12 ve vsi Makově a byl starším synem Matěje Touše, který byl krejčím, a
matky Anny. Cyril Touš měl sourozence: Terezii narozenou roku 1768, Annu narozenou roku 1770 a bratra Václava, který čp. 12 zdědil 12. září 1806 se souhlasem staršího
bratra Cyrila. Děd Cyrila Touše, Tomáš Touš pocházel
z čp. 15 v Makově, který čp. 12 postavil někdy okolo roku
1750 na pozemku od čp. 15.
V roce 1837 byl již majitelem čp. 24 syn Cyrila Touše,
Vojtěch Touš s manželkou Marií. V tomto roce byla stavební parcela o výměře 56 sáhů 2 = 201,376 m2. Také
Vojtěch Touš robotoval 6 dnů v roce. Na základě smlouvy
z roku 1852 předal Vojtěch Touš čp. 24 svému synovi Josefu Toušovi a jeho manželce Barboře v ceně 200 zlatých
rakouského čísla. Dle rozhodnutí okresního soudu v Klatovech byl domek v roce 1888 přepsán na syna Josefa Touše a jeho manželku Marii, rozenou Šilhavou z Otína. Roku
1920 převzala čp. 24 Kateřina, dcera Josefa Touše a matky
Marie. Kateřina byla provdána za Josefa Činovce, rodáka
z Vojovic.
16. listopadu 1932 obytné stavení vyhořelo a bylo znovu
postaveno (spolu s čp. 24 vyhořelo i čp. 3). Roku 1948 převzal chalupu syn Josefa Činovce, František Činovec (*1923
– †2019) s manželkou Filomenou, rozenou Beranovou z Petrovic (u Měčína). František Činovec byl vyučen malířem

pokojů, avšak od vzniku místního JZD pracoval jako traktorista prakticky až po důchod a řemeslo malíře vykonával
jen příležitostně.
F. Činovec se vyučil u mého dědy v Klatovech a ten
získal výuční list ve Vídni. Děda maloval interiéry nejen
bytů, ale i veřejné prostory včetně památek, nejčastěji kostelů. Na př. románský kostel sv. Václava v Kydlinech, který je jedním z nejstarších kostelů na Klatovsku. Posledním
byl kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech, odkud pocházela
jeho matka.
Mladý František zažil při malování řadu příhod. K jedné z nich došlo přímo v Makově. Když Jan Teřl z cihelny –
čp. 18 dokončil začátkem 50tých let minulého století přestavbu kolny (kde se v dobách provozu cihelny cihly a tašky sušily), na obytné stavení si Jan Teřl zjednal Františka
Činovce, aby nově zřízené místnosti vymaloval s požadavkem, aby vymalování bylo takové, jenž nikdo ve vsi dosud
nemá. Mladý František, vědom si svého slibu, po ukončení
malování v jedné z místností rozdělal v kýblu černou barvu
a tou pak štětkou namaloval na stěnu hákový kříž a aby
bylo „dílo“ dokonáno, kopl do kýble s černou barvou a ta
se rozlila téměř po celé podlaze a pak odešel.
Nebyly to ale jen takovéto úsměvné příhody, ale i zážitky dramatické, které lze zařadit přímo mezi horory. Na
př. když mladý František krátce po svém vyučení na začátku II. světové války maloval přízemní restauraci v hotelu
„Bílá růže“ na náměstí v Klatovech, stala se mu tato nepříjemnost: při přecházení na štaflích kolem oken došlo zcela
náhodně k jeho pádu a František proletěl zaskleným oknem
rovnou na chodník přímo před procházejícího esesmana,
který musel být tak vyděšen, že v mžiku držel v ruce svoji
pistoli a stačilo prý jen velmi málo k jejímu použití.
Při tomto pádu musel být Františkův anděl strážný v pohotovosti, neboť při pádu neutrpěl žádné závažnější zranění. Zato finanční otázka byla pro něho značně citlivá při
nápravě škod.
Tato příhoda je mezi místními lidmi málo známá, zato
jeho památná věta, kterou nejen pronesl, ale i poznamenal
do zápisníku při konání jedné z protipožárních hlídek v době senosečí či o žních na začátku padesátých let minulého
století, je dodnes opakována: „Včera večer byl v Makově
spatřen blahobyt, který utíkal směrem do Ptína. Běh to byl
takový, že jej nebylo možné dohonit.“ Tomuto bonmotu i
řadě dalších z této doby dal vzniknout, prostřednictvím reakcí lidí, tzv. „Vítězný únor“.
J. Š.

Různé
Informace z dění v obci:
- Lampiónový průvod obcí, uspořádal v Předslavi v podvečer 27. října letos již po sedmé místní sbor dobrovolných hasičů.
Tato akce, kterou předslavští hasiči pravidelně každý podzim konají od roku 2013, je pokaždé velmi hojně navštěvována a jinak
tomu nebylo ani tentokrát, kdy se do průvodu dostavilo celkem
na 240 dětí a dospělých. Je nepopiratelné, že se dětem ta spousta
lampiónových světýlek ve tmě líbí a tak si tento večer opět náležitě
užily.

- Termíny konání výročních valných hromad dobrovolných hasičů v obvodu obce: Okrskový výbor hasičského okrsku
Předslav oznamuje, že výroční valné hromady jednotlivých SDH
v obvodu naší obce jsou naplánovány na následující termíny:
3. 1. 2020 od 19:00 – SDH Měcholupy;
4. 1. 2020 od 16:00 – SDH Předslav;
10. 1. 2020 od 19:00 – SDH Makov;
11. 1. 2020 od 17:00 – SDH Němčice.
Výroční jednání okrskového výboru pak proběhne 1. 2. 2020 od
18:00 v Předslavi.

-4-

Pozvánky a oznámení:

Vážení přátelé, i letos jste srdečně zváni
do kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Němčicích, kde
24.12.2019 proběhne

Půlnočí bohoslužba slova.
Stejně tak jste rovněž zváni i
do kostela sv. Jakuba Většího
v Předslavi, kde se
26.12.2019 od 11.00 uskuteční

Vánočí mše svatá.

Obec Předslav oznamuje svým občanům,
že v průběhu prvního lednového víkendu
proběhne na území naší obce opět

„Tříkrálová sbírka“
kterou v našem státě již tradičně organizuje
nezisková humanitární organizace
Charita Česká republika.
Tříkrálová sbírka, která je u nás tou největší charitativní sbírkou,
oslaví tentokrát již 20 let svého trvání.
Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos sbírky je určen na
podporu charitních služeb a projektů na pomoc lidem v nouzi.
Zkuste se zapojit i Vy a přispět svým dárkem na pomoc potřebným.

Sbor dobrovolných hasičů Předslav
si Vás dovoluje pozvat dne 11.1.2020
od 20:00 hodin do sokolovny v Předslavi na

„Hasičský ples“
k tanci a poslechu hraje hudba

ZENIT
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TJ Sokol Předslav
pořádá v sobotu dne 18. ledna 2020
od 14.00 hod. v sále místní sokolovny

Tradiční Zimní turnaj
ve stolním tenise
Přijďte si zahrát nebo se jen podívat
a povzbudit soupeřící hráče.

TJ Sokol a SDH Předslav
zvou širokou veřejnost dne
22. února 2020 od 14:00 hodin na

„Masopustní
průvod maškar“
pokračující večer „mašrkarním bálem“
a rovněž i následující den, 23. února 2020 na

„Dětský maškarní karneval“
Po oba dny hraje hudba ORION
hojnost masek vítána.

Třpytí se hvězdy houstnoucím šerem,
hlas zvonů v dáli už zaniká,
velebný poklid nám svatvečerem
do zjihlých duší zas proniká.

Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě
vám všem přeje redakční rada,
obecní zastupitelstvo a obecní úřad.

Do myslí zklidněných pohodou vánoční,
pozvěme vzpomínky na přátel pár,
aby až zazáří pak hvězda půlnoční,
v sobě jsme našli ten nejhezčí dar.
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nové jízdní řády:
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