PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 25

Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou další vydání předínského zpravodaje.
Protože se jedná se o první vydání v novém volebním období 2010 - 2014
chci v prvé řadě touto cestou poděkovat všem voličům, kteří v podzimních
komunálních volbách rozdali mandáty a především těm voličům, kteří nám
dali svůj hlas. Upřímně si toho vážíme a chci konstatovat, že uděláme vše
proto, abychom při naplňování volebního programu pro období 2010 – 2014,
Vaši důvěru nezklamali. Rovněž chci poděkovat všem zastupitelům, spolkům
i všem spoluobčanům, kteří se aktivně podíleli na realizaci programu minulého
volebního období.
Arnošt Urbánek, starosta obce

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období říjen 2011 - duben 2011
1 - 1 0 - 1 ( 1 2 . 11 . 2 0 1 0 )
Zastupitelstvo obce:
zvolilo :
o Arnošta Urbánka starostou obce
o Miluši Pospíšilovou místostarostkou obce
o Františka Vrbku členem rady obce
o Vlastimila Honse členem rady obce
o Miroslava Sedláčka členem rady
o Jitku Tománkovou předsedkyní finančního výboru.
o Ing. Vandu Vyhnálkovou a Jaroslava Polívku členy finančního výboru
o Bohumila Královského předsedou kontrolního výboru
o Pavla Šplíchala a Zdeňka Ondráčka členy kontrolního výboru
stanovilo :
o odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty a ostatních členů rady
schválilo :
o Smlouvu o poskytnutí podpory z programu obnovy venkova Vysočiny č.
POVV/425/2010 na realizaci projektu Kanalizace v nové zástavbě ve výši 111.000,Kč mezi Krajem Vysočina a Obcí Předín.
2-10-2 ( 21.12.2010 )
schválilo :
o schvaluje odměny uvolněným členům zastupitelstva obce do horní hranice sazby
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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o
o
o

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S11-043-0077 Oprava MK v obci Předín uzavřená
mezi obcí Předín a SWIETELSKY stavební s.r.o. Pelhřimov, která řeší navýšení ceny
o vícepráce ve výši 144.588,- Kč.
Dodatek ke smlouvě o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce uzavřený mezi
obcí Předín a MAS Podhorácko o.p.s
úpravu rozpočtu o neinvestiční dotaci na JPO ve výši 5.200,- Kč a o investiční dotaci
na kanalizaci v nové zástavbě ve výši 111.000,- Kč. Dále schválilo úpravy rozpočtu
v rámci položek.

přijalo :
o pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011. Rozpočtovým provizoriem se bude obec
řídit o doby schválení řádného rozpočtu.
navrhlo :
o opětovné projednání Jednacího řádu, který bude předložen ke schválení na příštím
jednání zastupitelstva obce.
o aby rada obce společně s kontrolním výborem se v termínu do 31.3.2011 sešli na místě
skládky a vyvolali místní šetření na kterém bude dohodnut postup rekultivace skládky.
3-11-1 ( 24.2.2011 )
schválilo :
o schválilo Jednací řád s tím, že §4 bod 3) bude upraven takto: písemné materiály, určené
pro jednání ZO nebudou rozesílány, ale jednotlivé projednávané body budou v pozvánce
pro členy ZO více upřesněny a rozepsány tak, aby byly všem členům zřejmé.
o schválilo předložený rozpočet obce Předín na rok 2011.
o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2010.
o žádost ZŠ a MŠ Předín o povolení rozdělení hospodářského výsledku ve výši
198.525,52,- Kč formou přídělu do rezervního fondu.
o Kupní smlouvu č. 1211000634 uzavřenou mezi JMP Net, s.r.o. Brno (jako kupující)
a Obcí Předín (jako prodávající), na úplatný převod plynárenského zařízení včetně
všech součástí a příslušenství za kupní cenu ve výši 188.500,- Kč.
o Smlouvu o poskytnutí dotace č. ID ZZ00012 uzavřenou mezi Krajem Vysočina a obcí
Předín na pořízení nového územního plánu v obci Předín.
o smlouvy, které jsou uzavírány v souvislosti s plánovanou výstavbou hráze suchého
poldru nad Předínem:
o Smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Obcí Předín (jako budoucí kupující)
a Soňou Melzerovou, Nové Syrovice 58 (budoucí prodávající).
o Smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Obcí Předín (jako budoucí kupující)
a Ing. Ivanem Pirochtou, Březinova 1378/28,, Třebíč (budoucí prodávající).
o Smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Obcí Předín (jako budoucí kupující)
a Jiřím Božejovským, Chlístov 98 (budoucí prodávající).
o Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 224-2010 uzavřený mezi Obcí Předín (objednatel)
a IPOS PS s.r.o. Jihlava (zhotovitel)
jmenovalo :
o Františka Vrbku jako náhradního člena valné hromady DSO Předín – Opatov.
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Letem obecním světem

•

V září 2010 začala rekonstrukce
obecní cesty nad rybníkem Návesním.
Práci provedla firma SWIETELSKY
stavební s.r.o. za cenu necelých
600 000,-Kč. V listopadu byla
rekonstrukce dokončena.

•

V září 2010 obec započala s akcí
„prodloužení
inženýrských
sítí
ke stavebním místům na Oboře“.

Z důvodu nutnosti přeložení telekomunikačních kabelů došlo k posunutí termínu
zasíťování a také k navýšení rozpočtované ceny na zasíťování (281 668,20 - přeložení
kabelu + 47 880,- Kč za projekt). V říjnu a v listopadu provedla firma IPOS prodloužení
inženýrských sítí pro stavební místa na Oboře - kanalizace, plyn, voda. Za prodloužení
kanalizace obec zaplatila 345 892,- Kč, z toho 111 000,- Kč získala obec z POVV.
Za prodloužení plynového a vodovodního řadu obec ještě zaplatí 677 200,- Kč.
•

•

V sobotu 11.12.2010 ožil předínský
kulturní dům setkáním seniorů z Předína
a ze Štěměch. Sešlo se jich více jak sto.
Čekal tu na ně pestrý kulturní program
sestavený z vystoupení kytarového
orchestru Třebíč, pěveckého sboru
PAVOUČCI vedeného paní učitelkou
Pavlou Vídenskou, z vystoupení předínských divadelních ochotníků pod
vedením paní ředitelky Ivany Suchnové.
K tanci a poslechu hrála skupina
INVAZE.
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V září započalo činnost občanské
sdružení Komunitní škola Předín. Celý školní rok se občané
vzdělávají v kurzech angličtiny
a počítačových dovednostech. Úspěšně pracuje keramický kroužek.
Na jednorázových akcích ve cvičné
kuchyňce jako Pečeme z brambor,
Kynuté těsto, Recepty ze zvěřiny si
účastníci pochutnali na tradičních
receptech o obdrželi malé kuchařské
sešitky. Ke zdařilým akcím patří
Adventní vazba a Vánoce v kulturním
domě.

•

26.12.2010 pozvala předínská farnost naše občany do kostela sv.Václava na štěpánské
koledování. Zpívaly děti z pěveckého souboru Pavoučci pod vedením paní učitelky Pavly
Vídenské.

•

Ve středu 29.12.2010 se uskutečnil 12. předsilvestrovský výstup na horu Mařenku obcí
mikroregionu Podhůří Mařenky. Akce má čím dál větší ohlas, z Předína šlo 119 účastníků.

•

Loučení se starým rokem 2010 proběhlo 31.12.2010 u vánočního stromu před Flopem.
Přípitkem a malým ohňostrojem jsme přivítali nový rok 2011.

•

V době od 20. do 31.12.2010 proběhla v budově mateřské školy
celková rekonstrukce sociálního zařízení. Stávající stav nevyhovoval
hygienickým požadavkům a tak obec
využila grantového programu Kraje
Vysočina NAŠE ŠKOLKA 2010,
který byl na takovéto akce směrován.
Celková cena rekonstrukce dosáhla částky 134 391,- Kč, z toho 50% představovaly
finanční prostředky obce tj. 67 196,- Kč a 50% podpora z Fondu Vysočiny tj. 67 165,- Kč
Práce provedla firma Karel Píša, ZEDNICTVÍ, Okříšky.

•

V sobotu 12.2.2011 odpoledne ožil předínský kulturní dům výskotem malých dětí. Základní
škola Předín pro ně přichystala karneval. Ač řádila mezi dětmi chřipka, sešlo se jich dost, děti
si zasoutěžily, zatancovaly - karneval se vydařil.

•

6.3.2011 uvedla Štěměšská divadelní společnost v předínském kulturním domě Hrátky
s čertem (premiéra byla ve Štěměchách 5.2.2011). Diváků přišlo hodně a pohádka se líbila
dospělým i dětem

•

V neděli 13.3.2011 připravili členové dramatického kroužku ZŠ Předín divadelní představení
Jak Lojzík ke štěstí přišel. Předskokanem divadelníků byl pěvecký soubor PAVOUČCI
a po divadle následovalo vystoupení tanečního souboru M-STYLE.

•

Jdeme ven... pod tímto názvem organizujeme vycházky za poznáváním okolní přírody. Bylo
tak domluveno na novoročním výstupu na Kobylí hlavu, že bychom mohli pochodovat
častěji. První výšlap byl v únoru k Římské studánce, v březnu byl našim cílem Dašov a kámen
Mařenky, v dubnu jsme šlapali ke studánce Zlodějce, do Chlístova a ke skalnímu komplexu
a jeskyňce u Hvězdoňovic. Příští vycházka bude v sobotu dopoledne 7.5.2011 Po stopách
zlata pod vedením odborníků ( bližší informace naleznete na plakátech ). Rádi vás mezi sebou
přivítáme.

•

U prodejny Jednota COOP je nově umístěn červený kontejner na zpětný odběr baterií
a drobného elektrozařízení. Nesmí se do něj vhazovat zářivky, obrazovky (nebezpečný odpad)
4

•

V sobotu ráno se vydali turisté ČST Třebíč z Předína po pramenech potoků a říček v našem
okolí. Prvním cílem byl pramen Brtničky u Lesné, dalším pramenem byl pramen Želetavky
a posledním pramen Rokytné. Počasí jim přálo a tak jich pochodovalo víc jak 30, mezi nimi
i někteří naši turisté

Co se chystá:
23. a 24.4.2011
30.4.2011		
4.6.2011		
25.6.2011		
7.8.2011		

Hrátky s čertem Předín
Stavění máje + čarodějnice
Dětský den
Předín CUP
Hasičská soutěž

27.8.2011

Loučení s prázdninami

Předínští divadelní ochotníci
Dovoluji si Vás oslovit pár řádky o dění mezi námi ochotníky. Byl jsem letos poprvé vyzván,
abych nastoupil mezi partu už „profíků“. Nikde se nezačíná bez problémů, tak to bylo i u nás.
Z původního scénáře jsme museli udělat poloviční, protože to byste nám asi neodseděli. Škrtali
jsme a škrtali, to není problém, ale jak pak dát dohromady souvislý scénář.
Doufám, že se nám to podařilo a Vy budete spokojeni. Nebýt „tahounů“ jako je starosta
Arnošt Urbánek a pan Petrů, kteří to komedianství mají v krvi by nevzniklo to, co Vám chceme
letos předvést. Pohádku Hrátky s čertem znáte, každý rok o vánocích nás televize zaplavuje
pohádkami, doufám, že my Vám trošku pohádku připomeneme a pokusíme se o to, abyste se
bavili jako u televize, možná ještě o trošku víc (to bychom si přáli).
Váš Teofil

POZVÁNKA
Předínští divadelní ochotníci vás srdečně zvou na nově nastudovanou pohádkovou komedii
Jana Drdy HRÁTKY S ČERTEM, kterou máte možnost zhlédnout v sobotu 23. dubna
v 19,00 hodin a v neděli 24. dubna ve 14,00 hodin v kulturním domě v Předíně. Vstupné:
50,-Kč. Přejeme příjemnou zábavu.
OSOBY A OBSAZENÍ :
MARTIN KABÁT, vysloužilec 		
SARKA – FARKA, loupežník 		
OTEC ŠKOLASTYKUS, poustevník 		
LUCIUS, mladý čert na zkušené		
DIŠPERANDA, královská princezna		
KÁČA, její služebná 			
SOLFERNUS, pekelný rádce 		
BELIAL, rovněž pekelný rádce		
BELZEZUBKA, kněžna pekel 		
OMNIMOR, venkovský čert			
KARBORUND, venkovský čert		
TEOFIL, andělský posel
		

Bohumil Královský
Jan Petrů
Arnošt Urbánek
František Vrbka
Romana Mašterová
Jana Běhounková
Karel Sochna
Lukáš Tománek
Miluše Vybíralová
Jiří Frenc
Miroslav Tindl
Stanislav Tománek
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Co se děje v základní škole
V ZŠ Předín pokračují veškeré aktivity z loňského roku.V únoru jsme připravili pro děti
a jejich rodiče karneval, v březnu sehráli žáci 2. stupně divadelní představení „ Jak Honzík ke štěstí
přišel“. Uspořádali jsme soutěž ve skoku vysokém „ O předínskou laťku“, dvakrát též proběhl
bruslařský výcvik žáků v Moravských Budějovicích, družstva dívek a chlapců se účastní různých
soutěží v košíkové, taneční škola M-STYLLE dosahuje dobrých úspěchů v celorepublikových
soutěžích ( Ústí n.Labem, Kunštát), hudební škola získává též na oblibě. Dále jezdíme do divadel
a divadelní umělci jezdí za námi i do Předína. Začátkem dubna proběhlo školní kolo soutěže
BESIP, v jejímž okresním kole získávají žáci vždy dobré umístění. Dále nás čeká akce „Čistá
Vysočina“- žáci budou po Předíně sbírat a třídit odpad.Každoročně též organizujeme program
„První pomoc do škol“, což je teoretické školení pro žáky 8. třídy, v jehož závěru přijede „ rychlá“
sanitka a žáci mají možnost se důkladně seznámit s prací záchranářů.
Plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy začne 29.4.2011 a skončí 24.6.2011.
Aby se žáci seznámili i s místním kostelem a jeho varhanami, zorganizujeme pro ně 11.5.2011
koncert s výkladem.
Na závěr školního roku připravujeme školní výlety. Letos pojede 45 žáků se svými učiteli
na ozdravný pobyt do Chorvatska, účastníci zájezdu navštíví i národní park na řece Krka.
Právě probíhá konkurzní řízení na obsazení místa ředitele školy, který se ujme funkce
od 1.8.2011.
Mgr. Ivana Suchnová
ředitelka školy

KOŠÍKOVÁ NA ZŠ PŘEDÍN
Basketbalový klub na Základní škole v Předíně vznikl na počátku školního roku 2007/2008.
Ve stejném roce se družstvo žákyň zúčastnilo dlouhodobé soutěže - Superligy košíkové žákyň.
Dívky ve svém premiérovém vystoupení, pod taktovkou kapitánky Ivany Obůrkové, obsadily
v konkurenci sedmi týmů solidní šesté místo. Nejlepší střelkyní družstva se stala Jana Ježková.

Střelkyně týmu Jana Ježková
Kapitánka Ivana Obůrková
Družstvo žákyň 2007/2008
    
Sezóna 2008/2009 byla charakterizována hledáním nových tváří a postupným skládáním
nového týmu. Více než polovina týmu ukončila základní školní docházku a družstvo bylo nutno
doplnit. Košíkovou začala hrát šestice dívek šestého ročníku, která se velice brzy stala základní
kostrou družstva. Přestože děvčata neměla téměř žádné zkušenosti, v mnoha utkáních byla svým
soupeřkám více než vyrovnaným partnerem. V Superlize košíkářek obsadilo družstvo ZŠ Předín
v konkurenci 8 týmů velmi dobré sedmé místo. Další cenné zkušenosti v těžkých utkáních získaly
dívky startem v Okresním přeboru žen v družstvu předínských Šmoulat.
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Žákyně šestého ročníku - základ nově se tvořícího týmu

Šmoulata Předín
Třetí sezóna 2009/2010 se stala v krátké historii basketbalového klubu nejúspěšnější. Černé
klubové barvy byly vyměněny za mnohem zářivější - červenou a žlutou. Byly zakoupeny nové dresy
v klubových barvách. Družstvo se stmelilo ve vynikající kolektiv a tomu odpovídaly i předvedené
výkony a výsledky. V Superlize žákyň se předínské basketbalistky postupně zlepšovaly a poprvé
v historii porazily družstvo z Jemnice. Celkové čtvrté místo se stalo odměnou za předváděnou
hru. Ještě větším úspěchem skončilo vystoupení v okresním kole AŠSK v košíkové mladších
žákyň. Hráčky Základní školy Předín obsadily druhé místo a zajistily si postup do krajského kola.
Ani tam nezklamaly a nakonec si vybojovaly 4. místo v kraji Vysočina.

Okresní přebor - 2. místo

Maskot Pepa

Krajský přebor - 4. místo

V sezóně 2010/2011 došlo k výrazné obměně hráček basketbalového klubu. Vedle již
zkušených „osmaček“ se v družstvu žákyň začala zabydlovat mladší generace hráček, zejména
3. ročníku základní školy. I přes své mládí se dívenky postupně aklimatizovaly a pomohly
družstvu k 6. místu v Superlize košíkové. V okresním přeboru AŠSK pak obsadila mladší děvčata
4. místo a starší 6. místo.
V letošní sezóně také poprvé v historii předínského basketbalového klubu zasáhli
do turnajových bojů také chlapci. Ve své první sezóně v Basketbalové lize žáků obsadili 4. místo;
v okresním přeboru AŠSK obsadili 4. místo, když vybojovali své první vítězství.
Více informací na 		

www.bkpredin.ic.cz
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Ing. Jan Tesař

...a co se děje ve škole mateřské...
Jak vítáme jaro
I děti v mateřské školce, vnímají, že se něco mění. Že to venku jinak voní, a že sluníčko více
hřeje a ptáčci, že hlasitěji zpívají. Všichni se víc usmíváme a máme chuť se smát a písničky si
zpívat.. Na jaro jsem čekali dlouho, a tak hned jak jsme na vycházce uviděli první sněženku,
vyrobili jsem si kytičky a sluníčka ve školce i my. Postupně jsme poznávali další a další jarní
kytičky, třeba bledulky, narcisky a krokusy.
Osahali jsme si plyšové kočičky a ty jsme si donesli i do školky, abychom se s nimi mohli těšit
každý den. Splnili jsme 4. Rezčin oříšek- donesli jsem do školky větvičky z břízy a sledovali jsme
jak, na nich pučí lístečky. Dnes už jsou větvičky krásně zelené a brzy je děti ozdobí velikonoční
výzdobou. Jedna jarní básnička, u dětí nejoblíbenější, i pro vás: Slunce volá na sněženku, podívej
se jak je venku. Slunce volá do oken, „HALÓ“ děti, pojďte ven.
Jana Báňová – učitelka MŠ
V jarním období jsme jako obvykle podnikaly s dětmi mnoho zajímavých akcí, které bavily
nejenom děti, ale i nás učitelky. Samozřejmě se do některých z nich zapojili i žáci ze ZŠ. Pro
čtenáře zpravodaje jsme vybrali dvě, které nás nejvíce zaujaly.
První z nich je Čtení dětem.
V měsíci březnu jsme se i my, v mateřské škole, zapojili už po několikáté do akce „Celé
Česko čte dětem“. Tento program spočíval v tom, že žáci 4. a 5. třídy ZŠ při odpoledním
odpočinku četli naši nejmenším jejich oblíbené pohádky či příběhy.
Děti si přinesly z domova svou oblíbenou knížku, ze které jsme jim na přání četly, recitovaly
nebo prohlížely obrázky. Pro zpestření jsme dětem vysvětlovaly, jak s takovou knížkou zacházet,
jak se o ní starat, ukládat jí do knihovničky apod.
Naši předškoláci navštívili Městskou knihovnu v Třebíči, kterou prolezli skrz na skrz. Čekal
na ně velmi bohatý program „Neplač, muchomůrko!“. Mohli si prohlédnout různé knížky,
ke kterým jim paní knihovnice dala krátkou instruktáž a na konci je čekala malá odměna –
pohádkové omalovánky, časopis a pexeso. Děti z této exkurze byly nadšeny a největší zážitek byl
jízda výtahem, která pro některé byla premiérou. J Rádi bychom se této akce příští rok znova
zúčastnili, protože děti mají čtení nejen při odpočinku rády.
Druhá akce spíš podporuje zručnost
dětí. Nazvali jsme ji Papírování.
Vyráběli jsme ruční papír. Natrhali
jsme si staré noviny na malé kousíčky
a namočili je do vody. Druhý den jsme si
zahráli na kuchaře a rozmočené noviny
řádně rozmixovali na blemtavou kaši.
Potom jsme přidávali přísady – vše
přiměřeně. Vodu – přiměřeně, suché
květiny – přiměřeně, kousky barevného
papíru – přiměřeně, koření – přiměřeně.
Ale žádnou SŮL!!!!
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V druhé části výroby jsme si nehráli už na kuchaře, ale na bagristy. Děti bagrovaly speciálními
sítky blemtavou hmotu, z které nechali odkapat přebytečnou vodu. Na řadu přišla šikovnost dětí,
kdy musely rychle otočit síto na archy novin a houbičkou odsát zbytek vody. Opatrnost nepřišla
zkrátka – děti museli odlepit sítko od kaše a noviny přenést na okno usušit. Následný den stačilo
odloupnout usušený papír od archu novin a bylo hotovo. Děti nedočkavostí hnedle nakreslily
na svůj papír přicházející jaro a vyzdobily šatnu. Dětem se práce moc líbila. Nadšeně se patlaly
v blemtavé kaši, plácaly v papírové hmotě a máchaly ve vodě. Úklid byl trošičku náročnější, ale
za pomocí všech jsme to zvládli.
Na příště si připravíme další zajímavou akci, které nadchne opět nejen děti, ale i nás,
učitelky.
Svobodová Lenka, Málková Jana

Komunitní škola Předín
Co nám přinesl první školní rok v Komunitní škole Předín
Komunitní škola Předín je občanské sdružení, které vzniklo v červnu 2010 a poskytuje
občanům naší obce i z okolních obcí možnost navštěvovat rozmanité kurzy. Díky ní je škola
otevřená veřejnosti také v odpoledních a večerních hodinách, snaží se přilákat zájemce vhodně
sestavenými aktivitami, které vycházejí ze zájmu občanů. Hlavním cílem komunitní školy je
umožnit občanům setkávat se a vzdělávat se v místě svého bydliště. Kurzy pořádané ve školním
roce 2010/2011 byly díky přiznanému grantu na rozjezd a provoz nově vzniklé komunitní školy
dotované tzn. se slevou.
V září byly otevřeny první kurzy pořádané komunitní školou, které jsou pravidelné. Jedná se
o dva kurzy angličtiny a dva počítačové kurzy. Tyto kurzy budou ukončeny v květnu letošního
roku a pokud bude zájem, tak budou pokračovat i v novém školním roce 2011/2012. Dalším
pravidelným kurzem je kurz keramiky. Škola má k dispozici vypalovací pec a hrnčířský kruh,
na kterém jsme se učili točit keramiku. Tento kurz bude pokračovat od října.
Další kurzy, které škola pořádala, byly kurzy jednodenní. Jednalo se o kurzy tradičních řemesel,
tedy o kurzy rukodělné, kde jsme vyráběli adventní věnce, gelové svíčky, vánoční ozdoby, pletli
z pedigu a z papírových ruliček. Dále jsme pořádali kurzy vaření, které vycházely z tradičních
receptů z Vysočiny. Díky dotaci má škola zrekonstruovanou novou cvičnou kuchyňku, ve které
jsme vařili, pekli a ochutnávali jídla z brambor, z kynutého těsta, ochutnávali a zdobili medové
cukroví, pletli a pekli vánočky a vařili jídla ze zvěřiny. Od ledna probíhá kurz cvičení pro ženy,
který je velmi oblíben a hojně navštěvován. V současné době se koná každý čtvrtek v tělocvičně
základní školy a potrvá do konce června.
Informace o nově připravovaných kurzech budeme pravidelně zveřejňovat na webových
stránkách komunitní školy: www.predin.cz/komunitniskola, také nás můžete kontaktovat na
e-mail: kspredin@predin.cz
Velikonoční tvoření
V sobotu 16. dubna se v přísálí KD konala akce s názvem Velikonoce, kde se ochutnávali
různé druhy mazanců, velikonoční jidáše, křehutiny, perníčky, velikonoční nádivka. Konala
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se přehlídka a následně ochutnávka
velikonočních beránků, kterých se sešlo
celkem 6. V rámci velikonočního tvoření
jsme zdobili kraslice voskem, drátováním,
barvením v cibuli, pletli velikonoční věnce
z papírových ruliček, vyráběli ptáčky
z pedigu, zdobili velikonoční perníčky
a také zde proběhla ukázka pletení různých
druhů pomlázek z vrbového proutí. V rámci
akce byla vydána již v pořadí třetí kuchařka
tentokrát s velikonočními recepty. V tento
den bylo také otevřeno muzeum, které bylo
krásně velikonočně vyzdobené.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této velikonoční akci podíleli, upekli a přinesli
nám skvělé dobroty, věnovali se velikonočnímu tvoření a vyrábění, pomohli s přípravou a také
těm, kteří se pravidelně připravovaných akcí zúčastňují. Myslím si, že akce byla hodně vydařená
a těšíme se na další.
Eva Boudová

Sokol Předín – Předín CUP 2011
Hodnota fotbalového turnaje Předín Cup roste. Nevím zda tato hodnota roste správným
směrem. Fotbalové týmy turnaj berou čím dál vážněji, kdy si najímají hráče, kteří hrají vyšší
soutěže. S tímto roste sportovní úroveň turnaje na úkor úrovně společenské. Přibývá zranění
a nevraživosti mezi týmy, čímž je mimo jiné vyvíjen stále vyšší tlak na organizaci turnaje.
Turnaj byl v roce 2003 zakládán jako společenská akce pro občany Předína, což se o současné
podobě turnaje hovořit nedá. Vedení turnaje se proto rozhodlo, že v tomto ročníku se bude snažit
o změnu pravidel a dále o vrácení turnaje na pozici společenské akce.
Turnaj bude hrát 8 až 10 mužstev. Týmy budou složeny převážně s neregistrovaných nebo
neaktivních hráčů. Každý tým bude muset mít vždy na hřišti jednoho z trojice (žena, muž nad 50
let nebo muž nad 120 kg). Každý tým dodá do turnaje jednoho rozhodčího.
Vedení turnaje si od této změny slibuje větší atraktivitu pro širší veřejnost, protože týmy
budou převážně tvořeny známými osobnostmi obce a nepůjde tolik o výsledek, ale o zábavu. Dále
se díky altánu pod hrází rybníka zlepší zázemí turnaje. Po skončení turnaje bude k tanci a poslechu
hrát živá hudba. Organizace, určovaní pravidel, oslovení týmů a tudíž i zodpovědnost je plně
v kompetenci vedení turnaje. Turnaj se bude hrát 25.6.2011, kdy bližší informace k pravidlům,
nasazení týmů a hracímu plánu, budou zveřejněny na internetových stránkách Sokola Předín
(www.sokolpredin.com).
Kamil Vybíral

SOKOL PŘEDÍN – přípravka
Na soupisce družstva přípravky Sokola Předín v současnosti figuruje 15 hráčů a 2 hráčky.
Přípravka je rozdělena do dvou věkových kategorií, starší přípravka – 7 hráčů (hráči narození
1.1.2000 a mladší) a mladší přípravka – 10 hráčů (hráči narození 1.1.2002 a mladší).
Hráči starší přípravky nehrají žádnou soutěž (pouze trénují a to nepravidelně), někteří mají
tedy vyřízený střídavý start v HFK Třebíč, kde hrají krajský přebor starších přípravek.
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Ostatní hráči vypomáhají předínským mladším žákům, kde hrají proti o 2-3 roky starším
hráčům.
Mladší přípravka hraje okresní soutěž mladší přípravky 4+1 sk. „B“, kde po podzimní části
je na prvním místě (v jarní části se mají odehrát ještě 3 kola, tj. 6 zápasů) a již má zajištěn postup
do nadstavbové části soutěže o přeborníka okresu (obhajujeme 2. místo z loňské sezóny).
Tabulka po podzimní části
			
			
			
			
			
			

1. Předín		
2. FŠ Třebíč „A”
3. Jemnicko
4. M. Budějovice
5. Přibyslavice
6. FŠ Třebíč „C“
7. Okříšky

20 16 3 1 121: 48
20 15 3 2 235: 49
18 10 1 7 68: 53
18 8 4 6 42: 65
18 8 2 8 76: 55
18 2 1 15 47:162
20 0 0 20 14:171

51
48
31
28
26
7
0

V zimní přestávce (od začátku listopadu, kromě vánočních a jarních prázdnin) jsme trénovali
2x týdně. Jeden z tréninků probíhal v tělocvičně ZŠ Předín a druhý v tělocvičně ZŠ Želetava.
Během zimní sezony 2010/11 jsme se zúčastnili 6 turnajů. Čtyřikrát šlo o turnaje pro starší
přípravku, což pro nás bylo o to náročnější, že vždy 3-4 hráči našeho družstva tvořili hráči
z mladší přípravky. I přesto jsme dosáhli výborných výsledků.
Našimi největšími úspěchy bylo 1. místo na turnaji v Želetavě a 3. místo v Hrotovicích,
o které se postarali hráči mladší přípravky. Ani starší přípravka se nemusí za své výsledky stydět.
Tři 5. místa a jedno 8. místo mezi týmy zvučných jmen (ČAFC Židenice, Svratka Brno, SK Líšeň,
FK Humpolec, FC Velké Meziříčí, TJ Pálava Mikulov a další) jsou jistě úspěchem. Nejhůře jsme
na turnaji skončili 3 od konce.
Jak to u dětí bývá, výkony jednotlivců byly během zimy proměnlivé, ale hlavní je, že u drtivé
většiny hráčů měla výkonnost celkově během těchto několika měsíců stoupající tendenci. Za to
je třeba kluky a holky pochválit. Musím však zdůraznit, že největší zlepšení se týká hráčů, kteří
k tréninkům nepřistupují jako ke kroužkům, ale chodí se na tréninky zlepšovat. Pak se snaží
dále s míčem pracovat i doma. Za jejich píli byl pro některé z nich odměnou zisk individuálních
ocenění od pořadatelů na jednotlivých turnajích.
Individuálně ocenění hráči
Mladší přípravka
Hekrle Vojtěch

– na dvou turnajích vyhlášen nejužitečnějším hráčem družstva - (turnaj
v Hrotovicích a Želetavě)
Michálek Radim – nejlepší střelec turnaje (s 10 brankami) – (turnaj v Želetavě)
– 3.místo mezi střelci turnaje (s 5 brankami) – (turnaj v Hrotovicích)
Starší přípravka
Poledna Daniel
Klouda Adam
Vídenský Vojtěch
		

– vyhlášen nejužitečnějším hráčem družstva – (turnaj v Želetavě)
– vyhlášen nejužitečnějším hráčem družstva – (turnaj v Kuřimi)
– vyhlášen nejlepším brankářem turnaje – (turnaj v Kuřimi)
– vyhlášen nejužitečnějším hráčem družstva – (turnaj v Hrotovicích)

Na závěr zimní sezony děkuji rodičům za podporu dětí fanděním, dopravou na tréninky a turnaje.
I díky tomu se kluci a holky mohli zlepšovat a růst nejen fotbalově. Děkuji!
Bohumil Vídenský
11

Foto z turnajů:
- mladší přípravka – turnaj v Želetavě 29.1.2011 (1. místo)

ležící: Mittner Richard klečící zleva: Michálek Radim, Vetchý Jakub, Obůrková Kateřina, Hekrle
Vojtěch stojící zleva: trenér Vídenský Bohumil, Báňa Vojtěch, Eis Dominik, Orawski Adrian,
Mittner Eduard
- starší přípravka – turnaj v Želetavě 5.3.2011 (5. místo)

ležící: Vídenský Vojtěch klečící zleva: Diviš David, Báňa Vojtěch, Klouda Adam, Trnka Michal
stojící zleva: Poláková Zuzana, Michálek Radim, Hekrle Vojtěch, Šebek František, Poledna
Daniel, trenér Vídenský Bohumil
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SDH Předín
Sbor dobrovolných hasičů v Předíně již řadu let pořádá v naší obci nemalé množství kulturně
společenských akcí. Nejinak tomu bude i letos.
Již v lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Podle návštěvnosti této akce lze říct,
že ples získává na prestiži a zájem o něj poslední roky neustále roste. Letos nám již tradičně
zpříjemňovaly večer kapely Duo music a Noise. Právě tento výběr skupin zaručuje velice širokou
škálu repertoáru a na své si jistě přijde každý. Tento ples byl opět zpestřen tanečním vystoupením,
tentokrát souboru Impress z Třebíče. Nechyběla samozřejmě bohatá tombola, ve které byla
možnost vyhrát například satelitní komplet, sele, sud piva, drobnou elektroniku a spoustu dalších
hodnotných cen.
Jako další akci jsme 9. dubna připravili taneční zábavu s kapelou Noise a s téměř
dvouhodinovým blokem se předvedla i skupina Kabát Tribute. Bohužel tato akce nám moc dobře
termínově nevyšla a díky množství zábav v okolí nebyla návštěvnost až tak veliká. I tak byly
necelé dvě stovky návštěvníků obohaceny o jistě zajímavý kulturní zážitek.
Protože přes léto je naše činnost zaměřena hlavně na požární sport, další námi pořádanou
kulturně společenskou akcí bude v neděli 7.8. již čtvrtý ročník soutěže v požárním útoku „O pohár
starosty obce Předín“. I letos je tato soutěž zařazena do prestižního seriálu Jihlavské Open ligy.
A co letošní pouť? Po loňském prvním zkušebním roce s dvěma rockovými zábavami
a víc než tisícovkou návštěvníků budeme i letos pokračovat v tomto formátu. V sobotu 24.9.
to bude zábava s kapelami Vigo a Noise a v úterý 27.9. zahraje skupina Reflexy. Na tuto akci
bude netradičně otevřeno i první patro kulturního domu, kde bude připraven i další bar, abychom
zamezili nepříjemným frontám a tlačenicím. Po celou zimu hlavně mladší členové sboru
netrpělivě vyhlíží příchod jara. Je to hlavně proto, že se již začátkem května opět rozbíhá téměř
půlroční každovíkendový maraton soutěží v požárním útoku. Pro letošní rok nás budou opět
reprezentovat družstva žen, mužů a na okrskové soutěži také mužů nad 35 let. Družstvo mužů
v loňském roce výrazně omladilo a sezonu končilo ve veliké týmové pohodě, která jistě přispěla
ke kvalitním a stabilním výkonům nejen na Jihlavské Open lize. Ta je i pro letošní rok pro nás
opět prioritou a rádi bychom se v září znovu postavili „na bednu“ v tomto seriálu (v sezoně 2010
jsme získali celkové 3. místo). Pro sezonu 2011 chystají personální změny díky rodičovským
povinnostem i ženy, takže zbývá jen doufat, že tyto změny přispějí hlavně k vyrovnanosti jejich
výkonů a budou i ony atakovat v soutěžích příčky nejvyšší.
SDH Předín

Kino

Místní biograf loni v polovině listopadu zakončil další poměrně úspěšnou sezónu. Potvrdily
se naše „předpouťové“ předpoklady a hned tři z posledních pěti filmů ještě vylepšily dosavadní
výsledky, zamíchaly průběžným žebříčkem a zařadily se k největším loňským hitům.
Zde je tedy pětice nejnavštěvovanějších filmů roku 2010 v Předíně:
1. Ženy v pokušení
(4.7.)
156 diváků
2.-3. Shrek: Zvonec a konec
(3.10.)
132 diváků
2.-3. Kajínek
(17.10.)
132 diváků
4. 2 Bobule
(28.3.)
92 diváků
5. Román pro muže
(14.11.);
86 diváků
Jak je vidět, stejně jako v celostátních výsledcích měly i u nás největší ohlas domácí komedie,
„proložené“ posledním dílem americké pohádkové parodie a tuzemským kriminálním thrillerem
o našem nejznámějším vězni. Co se týká celkových výsledků roku 2010, uvádím je v následujícím
přehledu, kde najdete pro porovnání rovněž údaje z předloňska:
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rok				
2010		
2009
představení			
39		
36
celková návštěvnost		
1.471		
1.481
celkové tržby			
59.879,- Kč
56.546,- Kč
průměrná návštěvnost		
37,72		
41,14
průměrné vstupné		
40,71 Kč		
38,18 Kč
Pro porovnání: průměrná návštěvnost kin v celé ČR byla loni jen 33,92 diváka na 1 představení
a průměrné vstupné se vyšplhalo (hlavně díky výrazně dražším 3-D projekcím) až na 110,61 Kč!
Letošní sezónu jsme zahájili již tradičně s příchodem jara (v neděli 20.3.), a to nejnovějším
dobrodružstvím čarodějnického učně Harryho Pottera. Následovaly česká retrokomedie
Občanský průkaz a americká komedie Fotři jsou lotři. Na další termíny jsme pak pro vás
připravili následující snímky:
V neděli 1. května to bude strhující drama proslulého režiséra Juraje Herze s názvem
Habermannův mlýn, které mělo letos 6 nominací na Českého lva. O 14 dní později to bude
americká animovaná akční komedie pro malé i dospělé diváky Já, padouch. Ta vypráví
o zloduchovi, který se chce stát díky kolosální loupeži největším padouchem na celém světě.
Na poslední květnovou neděli (29.5.) již máme připraven první z filmů s letošním rokem
výroby: nový snímek úspěšných tvůrců - scenáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka
- nazvaný Nevinnost. V poněkud neobvyklých rolích zde uvidíte např. Annu Geislerovou,
Ondřeje Vetchého nebo Luďka Munzara.
Následovat budou fantastická triková komedie Gulliverovy cesty (5.6.), vítězné snímky
letošních Oscarů a Českých lvů Králova řeč (12.6.) a Pouta (19.6.), úspěšnou animovanou
pohádkovou komedii Na vlásku (26.6.), další oscarový film Černá labuť (3.7.), hudební film
s Danielem Landou Tacho (10.7.) nebo další americkou animovanou komedii Rango (17.7.).
A na srpen již máme potvrzen nový díl Pirátů z Karibiku, který bude mít svou světovou premiéru
teprve v květnu!
Připomínáme také naši speciální jarní akci, při níž ke každým dvěma zakoupeným vstupenkám
dostanete zdarma 1 filmové DVD. Těšíme se tedy na vaši návštěvu a na nové filmové zážitky
na velkém plátně.
Karel Střecha

Muzeum - velikonoční
Blíží se svátek velikonoční a tak pro zájemce byla otevřená expozice 16. 4. v 17 hodin
velikonočně naladěná. V poslední době jsme částečně otevřeli expozici - dolování zlata - Předín
(Hory), kde je např. zachycená struktura hornin, keramika z 13. století a od vánoc se můžeme
pochlubit i valounkem zlata v křemenné žilovině, který se podařilo narýžovat na společné
výpravě a po odborném prozkoumání Stanislavem Houzarem vrácen do expozice. Do budoucna
také plánujeme rozšíření naší expozice z hlediska malého prostoru pro nově nalezené a dohledané
exponáty, které bychom rádi vystavili a zde vytvořili naučná a poznávací témata, která by byla
i přínosem pro ty naše nejmenší.
Také kromě práce a starostí si najdeme čas na zábavu a chodíme do přírody za poznáváním či
po stopách dolování zlata. Poslední výlet se nám vydařil i počasí nám celkem přálo a tak na letošní
rok jsme uspořádali další naučný výlet. Kdy se uskuteční se dozvíte s plakátu nebo na inter.
stránkách obce. Předběžný termín z vánočního setkání s tamními odborníky zněl 7.5.2011. Jinak
je stále ještě co obdivovat a dohledávat z naší historie obcí Předín a Hor, co k nim patřilo a patří.
„Přece nejsme jen tečka na mapě“
Miroslav Sedláček
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Podhůří Mařenky
V rámci mikroregionu Podhůří Mařenky byla podána žádost o dotaci z regionálního
operačního programu NUTS Jihovýchod II na výstavbu rozhledny na hoře Mařence. Zatím se
neví, zda se uspělo.

Křesťanské Velikonoce
svátek jara a nového života

(podle Anselma Grüna)
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému
svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy - oslavou vyvedení a osvobození židovského
národa z egyptského otroctví. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro:
život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání
našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život
a navíc můžeme k životu probouzet i druhé. Od počátků církve byly Velikonoce hlavním
a ústředním svátkem církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali
se z toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném
životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja.
Velikonoce znamenají
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Kristus byl vzkříšen jako první,
v něm všichni dojdou života.
(srov. 1 Kor 15,20-22)
Jiří Lojda
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Bylinky našich babiček
kopŘIVA DVOUDOMÁ – URTICA DIOICA

Kopřiva je u nás hojně rozšířena a již od pradávna se využívala k léčení ( čistí organismus,
krev, posiluje krvetvorbu, stimuluje krevní oběh, pomáhá při artritidě, revmatismu a dně )
i v kuchyni, ke krmení domácích zvířat a drůbeže, či jako přadná rostlina pro pevná vlákna.
Mladé kopřivy jsou bohaté na vitamíny a minerály. Mají vysoký obsah vitaminu C a tento
pomáhá zajistit, aby tělo železo, které se v kopřivě nachází, řádně absorbovalo.
Čaj, nálev z kopřivy: Vrchovatou čajovou lžičku čerstvých či sušených kopřiv
zalijeme ¼ litrem vroucí vody, necháme louhovat asi 10 minut a slijeme.
K jarní očistě patří kopřiva neodmyslitelně. Popíjení kopřivového čaje podpoří metabolismus
a očistí krev. Pijte 3 týdny tři šálky denně a budete se cítit svěží, zdraví a plní síly.
Odvar proti padání vlasů: 100 g jemně nařezané kopřivy vaříme půl hodiny v jednom litru
vody, do které přidáme trochu jablečného octa. Používá se k večernímu myt vlasů jako prostředek
zabraňující jejich vypadávání. Budete se pyšnit hustou a lesklou hřívou.
Umývání hlavy: 4 - 5 vrchovatých dvouhrstí čerstvé nebo sušené kopřivy dáme do 5 l studené
vody pomalu zahřejeme k varu. Necháme ještě 5 minut vyluhovat. Oplachujeme hlavu po každém
umytí. Vlasy získají na kondici a budou se lesknout.
Velikonoční sekaná s kopřivami:
Je známá ve všech našich krajích, odlišný však bývá jen název: nádivka, sekanka, sekanina,
hlavička, zlatá buchta, dechánek. Vždycky je však spojena s množstvím mladých kopřiv,
„vopichu“ - libečku a opence. Sekaná měla obsahovat pět druhů masa. Nesměly však chybět
uzené a slaninka.
Postup:
Připravíme si kousek uzeného se slaninou a stejné množství vepřového masa. Pomeleme
na masovém strojku se dvěma houskami předem namočenými ve smetaně. Počítáme s celkovou
hmotností masa 1 kg. Do strojku dáme 5 stroužků česneku, 1 cibuli. V míse do směsi vmícháme
2 vejce a 2 až 3 žloutky, sůl, mletý pepř podle chuti dvě hrsti kopřiv, libečku, opence, pažitky
a petrželky. Prohněteme rukou, případně přidáme trochu krupice, je-li těsto moc řídké. Pečeme
v pekáčku vymaštěným sádlem. Upečené vyklopíme na plochou mísu.
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Turisté vyráží... - více na straně 4.

Muzeum velikonoční - více na straně 14.
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