PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 28

Vážení občané,
v předínském zpravodaji č. 27 jste byli mimo jiné informováni o ekonomické situaci v naší obci, jejíž financování je úzce spjato
s vývojem ekonomiky státu a to formou podílu sdílených daní v rámci RUD (rozpočtové určení daní). Na konci 3. čtvrtletí se ukazuje,
že odhad a nastavení obecního rozpočtu pro letošní rok bude téměř
naplněn, jak na příjmové straně, tak na straně výdajové. Nižší výběr
daní je očekáván u DPH a právnických osob. Přesný vývoj na příjmové straně obecního rozpočtu budeme znát až na konci tohoto
roku. Radostnější zpráva přišla minulý měsíc z Parlamentu ČR, kdy
byla schválena novela RUD, která by podle obecné kalkulace měla
naší obci přinést zvýšení finančních prostředků cca o 2 mil. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že některé dotace (na žáka, na výkon státní správy) budou zakalkulovány
v tomto navýšení, bude výsledný efekt dle našich odhadů asi 1 mil. Kč, který bude možné využít
na investice a rozvoj obce. Vše bude ovšem záležet na vývoji celkové ekonomiky státu, potažmo
EU.
Dále Vás chci touto cestou informovat o průběhu výstavby rozhledny na vrchu Mařenka
a upřesnit některé informace uveřejněné v minulém zpravodaji. Výstavba byla zahájena předáním
staveniště dodavateli Lavimont Brno dne 16. 4. 2012 a měla být ukončena 15.8.2012. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi staticky náročnou stavbu, došlo k několika komplikacím z důvodu
náročné koordinace tesařských a ocelových konstrukcí. Tyto byly posléze projektantem a dodavatelem díla řešeny.
V těchto dnech probíhají dokončovací práce a předání díla podle aktualizovaného harmonogramu je plánováno na den 8. 10. 2012. Slavnostní otevření této jedinečné stavby bylo předběžně
stanoveno na 27. 10. 2012. Věřím, že tento termín bude již naplněn. Tak jak jste byli již informováni, byla vypsána regionální sbírka, která je povolena Krajským úřadem Kraje Vysočina. V této
souvislosti jsou na všech obecních úřadech všech sedmi obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky
umístěny pokladničky do kterých mohou všichni občané přispět na dofinancování vlastních zdrojů tohoto nadregionálního díla.
V poslední řadě bych Vás chtěl informovat o digitalizaci katastru nemovitostí obce
Předín (oprava operátu), která probíhala od počátku roku a veřejné připomínkování bylo
od 2. 7. – 16. 7. 2012. Platnost opravy operátu nabyla právní moc dne 3.9.2012. Tato digitalizace
přináší několik podstatných změn pro vlastníky nemovitostí. Zejména chci upozornit vlastníky
nemovitostí na povinnost podat do 31. 1. 2013 Finančnímu úřadu v Třebíči daňové přiznání,
pokud došlo opravou operátu ke změně číslování a výměře parcel. U vlastníků, kteří dosud pronajímali pozemky zemědělcům, přiznávali a platili daň z těchto pozemků nájemci. Nově je tato
povinnost přenesena zákonem na vlastníky nemovitostí. Podle našich informací budou nájemci
pronajímatelům tuto daň kompenzovat formou dodatku k nájemní smlouvě. Kdo z vlastníků nemovitostí bude mít zájem o pomoc při vyplnění daňového přiznání, může se obrátit na Obecní
úřad v Předíně v průběhu prosince 2012 a ledna 2013.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období duben 2012 – září 2012
10-12-2 (29. 5. 2012)
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo:
- Závěrečný účet obce Předín za r. 2011 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Předín
za r. 2011 bez výhrad.
- Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina ID: ZZ00269.0131 na podporu zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích ve výši 24787,- Kč.
- Kupní smlouvu uzavřenou mezi JMB družstvem, Moravské Budějovice a Obcí Předín, kterou
Obec Předín kupuje do svého vlastnictví díl a) pozemku p.č. st. 249 o výměře 167 m2 za sjednanou kupní cenu 7014,- Kč.
- Záměr obce prodat části obecních pozemků: z p.č. 1413/1 o celkové výměře cca 1000 m2
a z p.č. 2525/6 o výměře cca 100 m2.
neschválilo :
- Kupní smlouvu mezi obcí Předín a Miroslavem a Vladislavou Dalajkovými, bytem Předín 173
na prodej pozemku p.č. 1411/33 o výměře 42m2.
pověřuje :
- Radu obce k projednání služebnosti skupinového vodovodu na Oboře, který je v kolizi
s pozemkem p.č. 1397/8 a je předmětem prodeje.
11-12-3 (24. 7. 2012)
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV00282.0039 mezi Krajem Vysočina a Obcí
Předín na realizaci akce „Přírodní zahrada u mateřské školy“.

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději
do 31. 12. 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:
Kde si mohu vyměnit ŘP?
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Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát
města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj.
do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).
Informace z odboru správních činností, Městský úřad Třebíč

Letem obecním světem
o

Tradičně o velikonočních
svátcích patřil kulturní
dům v Předíně našim divadelním ochotníkům. Pro
letošní sezónu nacvičili
ztřeštěnou komedii z prostředí italského rybářského městečka POPRASK
NA LAGUNĚ. Ve dvou
představeních se v hledišti
vystřídalo více jak 400 diváků
z Předína, okolí i dalekého
okolí.
Osoby a obsazení: patron Toni, majitel rybářské bárky - Arnošt Urbánek, paní Pasqua, manželka patrona Toniho - Ivana Vrbková, Lucietta, sestra patrona Toniho - Jana
Běhounková, Titta Nane, mladý rybář, snoubenec Lucietty - Rostislav Petrů, Beppo,
bratr patrona Toniho, nápadník Orsetty - Lukáš Tománek, patron Fortunato, rybář - František Vrbka, paní Libera, manželka patrona Fortunata - Stanislava Vrbková, Orsetta, sestra paní Libery - Andrea Královská, Checca, sestra paní Libery - Aneta
Navrátilová, patron Vicenzo, rybář - Miroslav Tindl, Toffolo, převozník - Stanislav Tománek, Isidoro, zástupce kriminálního vyšetřovatele, soudní posel, sluha - Jiří Frenc.
Nápověda - František Krutiš, scéna - Arnošt Urbánek, osvětlovač - Zdeněk Skála, masky,
režie - celý soubor
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o

Ve středu 18. 4. 2012 se děti
a žáci ZŠ a MŠ Předín zapojili do akce Krajského úřadu Kraje Vysočina ČISTÁ
VYSOČINA v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina.
Uklízeli veřejná prostranství
nejen u silnic, ale vydali se
i do lesa Frenštátu. Vybaveni pracovními rukavicemi posbírali několik pytlů
plastů a dalšího nepořádku.
Větší kluci nám pomohli
posbírat plasty, sklo, železo
na upraveném prostranství
na Podsadech a tak doufáme, že zmizí další černá
skládka. K té snad poslední
a teď nejhorší patří skládka
pod topoly při cestě do družstva. Snad se nám ji podaří
také zlikvidovat a uklidit.
Stále se však najde někdo,
kdo s odpadem, v lepším
případě ze zahrádky, kvapí vpodvečer s kotoučem
za hranici svého pozemku
a začíná vytvářet základ
skládky nové. Protože k tomuto odpadu za chvíli další
dobroděj přidá, co mu doma
překáží a vzniká tak nekonečný příběh.

o

V pondělí 30.4. počasí
nebývale přálo, bylo slunečno, teplo, téměř bezvětří a tak jsme stavění
máje nemuseli přesunovat na náhradní termín.
Májka je krásná, bude se
třepotat u sportovního areálu do Dětského dne, kdy ji šťastný výherce vlastnoručně pokácí. Pro děti byly připraveny
na stanovištích čarodějnické disciplíny, o občerstvení se postaral Sokol Předín (vypilo se téměř 8 sudů piva, hranolky se vyprodaly všechny). Jednu chvíli bylo v areálu okolo 300 lidí.

o

13.5. předvedli děti a žáci ZŠ a MŠ Předín vtipné a pestré výstupy na akci Den matek.
Nejmenší předškoláci se předvedli v pásmu Dešťové kapičky a Kytička pro maminku.
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Žáci základní školy zpívali,
rytmizovali říkadla a písničky, cvičili při moderních
rytmech, zahráli pohádku
O perníkové chaloupce a několik vtipných scének.
o

V dubnu a květnu jsme pokračovali ve výšlapech Jdeme ven – podívali jsme se
na Chaloupky a zúčastnili se
jejich akce Dnu Země. Druhý výšlap směřoval na louku
plnou orchidejí u Hrutova.
Letošní předjaří orchidejím
nepřálo a tak jich na chráněné lokalitě bylo k vidění
podstatně méně. Přesto jsme
se seznámili s chráněnými
druhy rostlin jako je prstnatec májový, bradáček vejčitý, vachta trojlistá a vrbička
rozmarýnolistá.

o

28. 6. škola s vedením obce
slavnostně vyřadily 19 žáků
9. ročníku v obřadní síni
kulturního domu. Třídním
učitelem byl ing. Jan Tesař.

o

Na sobotu 2. 6. 2012 připravila obec Předín a Sokol Předín DĚTSKÝ DEN.
Program začal odpoledne
Knoflíkářskou cestou, která startovala od kulturního
domu, pokračovala celou
obcí s cílem ve sportovním
areálu u Strhanky. Akce se
zúčastnilo 90 dětí s rodiči.
Po celou dobu akce byla pro
děti k dispozici velká trampolína, byla připravena hudba a občerstvení. V podvečer
došlo ke kácení máje.

o

23.6. se konal další ročník
fotbalového turnaje Předín
CUP, do kterého se přihlási6

lo 8 týmů. Vítězem se stalo
družstvo z Pavlic.
o

11.8. se konaly oslavy 80
let od založení TJ Sokola
Předín ve sportovním areálu. Program byl bohatý,
začal ráno dětským turnajem kategorie mladší přípravka a starší přípravka,
pokračoval odpoledne dětským turnajem kategorie
mladší žáci a starší žáci.
Vyvrcholením byl v 17,00 hodin přátelský zápas „starých pánů“ nad 35 let Sokol Předín –
SK Podklášteří Třebíč. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení, k tanci a poslechu
hrála skupina LUBOŠOU.

1. - 7. 10. budou přistaveny na obvyklých místech kontejnery na bioodpad
u kostela a u fotbalového hřiště

Co nás čeká
•

27. 9. 2012

pouťová zábava SDH Předín REFLEXY

•

29. 9.2012

pouťová zábava SDH Předín NOISE

•

30. 9. 2012

bude otevřeno Knoflíkářské muzeum – 14,00 – 15,00 hodin

•

12. - 13. 10. 2012 volby do Zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu PČR

•

20. 10. 2012

vítání dětí

•

3. 11. 2012

zábava Sokola Předín KYVADLO

•

30. 11. 2012

Adventní tvoření v KD

•

1. 12. 2012

Setkání se seniory tentokrát v Předíně

•

29. 12. 2012

Předsilvestrovský výstup na Mařenku

•

26. 1. 2013

Ples SDH Předín –NOISE+DUO MUSIC

•

23. 3. 2013

Školní ples CREDIT
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Co se děje v Základní škole a Mateřské škole Předín
Co se děje v naší škole?
Ve škole se pořád děje něco nového. Po prázdninách se žáci i učitelé opět vrátili ke každodenní školní práci. Nový školní rok je v plném proudu a s ním i všechny školní radosti a starosti.
V tomto školním roce máme na naší škole v sedmi třídách 123 žáků. Přivítali jsme 12 prvňáčků a 8 žáků z Opatova, kteří posílili naši 6. třídu. Učitelský sbor pracuje ve stejném složení
jako loni.
A teď malé ohlédnutí za tím uplynulým školním rokem. Co všechno se nám povedlo?
- pěkně jsme se zabydleli v nové počítačové učebně
- žáci si sami natřeli klece školních šaten, je to tam teď mnohem veselejší
- novotou září naše školní jídelna
- v učebně výtvarné výchovy byla díky sponzorskému daru třebíčské firmy ELMI-SYSTÉM vyměněna všechna osvětlovací tělesa /cca 20.000,- Kč/
- s pomocí učňů za Střední školy stavební Třebíč, našich deváťáků a předínských fotbalistů a hasičů jsme upravili povrch školního hřiště
- i plot kolem hřiště se hezky zazelenal
- na školní zahradě vyrostla krásná skalka a broukoviště, a to hned dvakrát, podruhé po řádění
předínských vandalů
- nasbírali jsme skoro 10 tun starého papíru a začali jsme třídit odpad
- všichni deváťáci byli přijati na zvolené střední školy a učiliště, nikdo nám tu nezůstal
- všichni prvňáčci se naučili číst, psát a počítat a všichni byli slavnostně pasováni na čtenáře
- velmi vydařené bylo divadelní představení „Strašidelná škola“
- povedlo se i vystoupení ke Dni matek
- po celý školní rok ve škole dobře fungovala celá řada zájmových kroužků
- úspěchy sklízelo naše košíkářské družstvo
- po dlouhých letech nás poctila návštěvou Česká školní inspekce, která vše důkladně zkontrolovala a hezky nás pochválila
- v rámci celostátního testování jsme prověřili znalosti žáků 5. a 9. třídy v M, ČJ a AJ
- o dění v naší škole vyšlo několik článků v Horáckých novinách
- byli jsme úspěšní v několika soutěžích a olympiádách /logická olympiáda, olympiáda v ČJ,
BESIP, košíková/
Máme i velké plány do budoucna. Chtěli bychom pokračovat ve zkrášlování okolí školy,
čeká nás úprava školní zahrady a vybudování přírodní učebny. Kladně byla vyřízena naše žádost
o dotaci na MŽP.
Zajímavá informace na závěr - každý čtvrtek se koná ve školní tělocvičně kurz korejského
bojového umění Taekwon-do.
Ale dost řečí! Přijďte do školy na návštěvu a uvidíte vše na vlastní oči. Den otevřených dveří
se koná 23. října a je určen pro rodiče i širokou veřejnost. Všichni jste srdečně zváni, přijďte, rádi
Vás uvidíme.
Libuše Vyhnálková, ředitelka ZŠ a MŠ Předín
8

PROJEKT
PŘED

PO

„SKALKA“
V naší krajině již bohužel není mnoho krásných, starých dřevin, které upoutají na první
pohled svým majestátem, krásou a přírodní silou, která z nich vyzařuje. Tato krása kvetoucí
staré třešně mě upoutala na jaře 2011. Člověk
kolem ní chodí rok co rok, den co den a najednou…. si člověk uvědomí, že tu byla vždycky.
Pohled na zajímavě utvářený strom, hru
světla a stínu v koruně stromu nebo větví
v zimě, kdy je strom zdánlivě holý a nezajímavý, si může získat nové obdivovatele. Jen si
člověk musí více všímat svého okolí. A právě
takto vznikl nápad se založením skalky, která by pohled na tento majestátný strom ještě
umocnila.
S uskutečněním projektu se začalo 4. 4.
2012 v hodinách pracovních činností žáků 8.
a 9. ročníku. Nejdřív se kopalo a plelo, aby se
připravil podklad pro skalku.
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O týden později se musel
navézt kámen, ze kterého se
stavěla kamenná zítka. Musím přiznat, že kámen a půda
je nedostatkové zboží, ale
nakonec jsme pro náš projekt
získali pár příznivců, kteří
nám tento problém pomohli
vyřešit.
Takže se pilně vozilo,
stavělo, zpevňovalo, rylo,
hrabalo ….
18. dubna jsme navozili
další kámen a hlínu, abychom mohli dostavět kamennou zítku. A konečně trochu
sázení. Nakoupené rostlinky
jsme zasadili a zakůrovali.
No, už to trošku vypadá.
Všimněte si těch nádherných velkých kamenů, s těmi se kluci opravdu nadřeli. Ještěže mají
takovou sílu a nejsou to žádní nešikové. Všechno přežili bez újmy.
Šikovní tatínci nám během této doby navezli ještě nějakou pěknou hlínu, abychom 25. dubna
mohli pokračovat. Pan školník připravil palisády a ….hurá do práce! Tlouklo se, tlouklo a doházel se zbytek hlíny.
Oslovili jsme i rodiče dalších žáků, aby nám vyřešili problém s nedostatkem skalniček. Pomohli maminky, babičky, …zkrátka ti, kteří chtěli pomoci. Děkujeme.
Ještě malé dokončovací práce a už se budeme jen radovat a kochat krásou skalky! Dne 2. 5.
2012 byla skalka dokončena…
…pod kvetoucí třešní tak během měsíce vyrostla „oáza klidu“ a chlapci z 8. a 9. ročníku
za sebou nechali kus dobře odvedené práce.
Doufám, že se ze skalky budeme dlouho těšit a že nám krásně pokvete.
Dagmar Suchá

Soutěž ve sběru surovin
s firmou
co sbíráme?
1)
2)
3)
4)

starý papír
PET víčka
pomerančovou kůru
PET lahve

SBĚR PAPÍRU – celoroční soutěž tříd a jednotlivců
směs časopisů, novin, letáků a knihy bez tvrdých desek
nesvazujte, dávejte nejlépe do papírových krabic
pokud máte již svázáno, nevadí
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-

sběr proběhne v podzimním (22.10. – 30. 10.) a jarním termínu (3.5.-10.5.)
celkové vyhodnocení proběhne na konci školního roku

SBĚR PET VÍČEK – celoroční soutěž tříd
sbíráme víčka od min. vod, piv, šťáv
nevybíráme víčka jiné velikosti – např. zubní pasty, šampony,…)
víčka mohou žáci nosit o velké přestávce do skladu učebnic (u třídy paní
učitelky Chaloupkové) v uvedené dny – 12.10., 2.11., 23.11., 14.12., 11.1.,
8.2.,1.3., 22.3., 19.4. a 10.5.
vyhodnocení proběhne na konci školního roku
SBĚR POMERAČOVÉ KŮRY – sezónní soutěž jednotlivců
(od prosince do května)
sušená pomerančová kůra
nesmí být plesnivá
kůru mohou žáci nosit v papírových pytlících o velké přestávce do přírodopisného kabinetu (za jídelnou) v uvedené dny – 12.12., 9.1., 23.1., 6.2.,
27.2., 20.3.,17.4. a 9.5.
vyhodnocení proběhne na konci školního roku
SBĚR PET LAHVÍ – bez soutěže
sešlápnuté lahve od min. vod, piv, šťáv můžete vhazovat do připravené
papírové krabice u zadního vchodu do školy
nevybíráme lahve jiných tvarů – např. tekuté prací prášky, šampóny, aviváže, oleje,…
Dagmar Suchá

a ve škole mateřské …
Na jaře letošního roku jsme začali měnit část školkové zahrady v zahradu přírodní. Jako první
jsme se pustili do budování BABIČČINY ZAHRÁDKY, při které nám pomohlo ZVOZD Horácko s technikou a úpravou terénu, za brigádnické pomoci rodičů jsme zde vytvořili kamennou
bylinkovou spirálu.
V zahrádce bude
ještě nádrž na dešťovou
vodu, několik vyvýšených záhonů, na kterých
budou děti zkoušet pěstovat zeleninu, pozorovat jak roste, budou
sklízet a ochutnávat.
Nebudou zde chybět
ovocné keře jako maliny, ostružiny, rybíz.
Možná se nám podaří
okolo zahrádky vytvořit
jednoduchý plůtek a vysadit trvalky.
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V podzimních měsících upravíme TERÉNNÍ NEROVNOST, budou zde dva menší kopečky spojené lávkou, osazeny kameny, kůly, kmeny, schůdky, doplníme další přírodní materiál jako písek,
štěrk, oblázky, kůru,….Děti zde budou mít možnost vyřádit se, procvičit se v pohybových dovednostech a v překonávání přírodních překážek.
Jaro 2013 bude ve znamení vysazení VRBOVÉ STAVBY v rohu zahrady. Stavbu provede firma
Vrbičky formou pracovního semináře pro učitelky a sympatizující rodiče.
Požádáme rodiče o pomoc s výsadbou zeleně, s vytvořením vyvýšených záhonů pro cibuloviny
a trvalky.
Na konci školního roku 2012/2013 uspořádáme ZAHRAEDNÍ SLAVNOST, na které představíme veřejnosti naši Přírodní zahradu.
Tento projekt podpořil KÚKV v grantovém programu Přírodní zahrada 2012.
Celkové náklady 63 000,-Kč
Z toho dotace 44 100,-Kč
Pospíšilová Miluše

Komunitní škola Předín
NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Komunitní škola nabízí od října odpolední a večerní výuku pro všechny zájemce.
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 25 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English a budou se konat každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 9. října 2012. Cena celého kurzu
při počtu 8 zájemců bude 1700,- Kč. Tento kurz je pokračovacím kurzem, ale je určen i pro nové
zájemce.
Kurz angličtiny pro pokročilé 25 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English a budou se
konat každé úterý od 18:00 do 19:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 9. října 2012. Cena celého
kurzu při počtu 6 zájemců bude 2100,- Kč. Tento kurz je pokračovacím kurzem, ale je určen i pro
nové zájemce.
Počítačový kurz pro seniory 3 lekce (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektor Ing. Jan Tesař. Počítačový kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se chtějí
nenáročnou formou naučit pracovat s počítačem a začít využívat internet a e-mail. Výuka se bude
konat v pondělí v ZŠ, hodina a datum zahájení bude upřesněna dle zájmu účastníků. Cena kurzu
při počtu 6 zájemců bude 270,- Kč, tzn. 90,- Kč/1 lekci.
Kurz keramiky (1 lekce 120 min) - cena 50,- Kč/1 lekci
Kurzy budou probíhat v keramické dílně ZŠ 1x za 14 dnů, vždy ve středu
od 17:00 – 19:00 hodin. Zahájení kurzu 17. října 2012. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat, přijďte se podívat a vyrobit si vlastnoruční dárek.
Aerobik pro ženy (1 lekce 90 min) - cena 20,- Kč/1 lekci
Kurz povede cvičitelka Jana Báňová. Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ
od 19:00 – 20:00 hodin. Zahájení kurzu 11.října 2012. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
Dále připravujeme:
Kurz rukodělných prací – adventní vazba – 30.listopadu 2012
Kurz tradičních receptů – nepečené dezerty – únor 2013
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Více informací získáte:
Na našich webových stránkách www.predin.cz/komunitniskola/ nebo na tel. č.: 728 135 342.
Přihlásit se na jednotlivé kurzy můžete přes webové stránky nebo e-mail: kspredin@predin.cz
nebo na tel. č.: 728 135 342. Zájemci se mohou dostavit bez předchozí domluvy na zahajovací
lekce jednotlivých kurzů, na kterých získají všechny potřebné informace týkající se daného
kurzu a výuky.
Těšíme se na Vás!

Za Komunitní školu, Eva Boudová

Sokol Předín – mládež
U příležitosti 80. výročí od založení fotbalového oddílu v Předíně jsme uspořádali mládežnický turnaj. Turnaj byl vypsán pro kategorie mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci. Předín
přihlásil svá družstva do všech kategorií.
Na oslavy se nám podařilo zajistit účast nejen mužstev z okresu Třebíč, ale i z jižní Moravy
a mužstva hrajících vyšší soutěže (TJ TATRAN Starý Lískovec – hrající krajský přebor jihomoravského kraje, FŠ Třebíč – hrající žákovskou ligu, SOKOL Bedřichov - hrající krajský přebor
kraje Vysočina, TJ SOKOL Čelechovice na Hané – hrající OP na Prostějovsku a další). Celkem
se mládežnického turnaje zúčastnilo 20 týmů ve všech kategoriích.
Naše družstva oslavila výročí s následujícími výsledky:
-

Mladší přípravka se umístila na 2. místě ze čtyřech účastníků za týmem HFK Třebíč.

-

Starší přípravka se umístila na 2. místě z pěti účastníků za týmem Šebkovic.

Mladší žáci se umístili na 3. místě ze šesti účastníků za týmy TJ TATRAN Starý
Lískovec a FŠ Třebíč „2002“.
Starší žáci se umístili na 4. místě z pěti účastníků za týmy FŠ Třebíč „2000“, Sokolem
Bedřichov a Slavojem Třešť.
Výsledky na oslavách našich družstev byly vynikající a už jsme se netrpělivě těšili na
mistrovské soutěže.
Od nové fotbalové sezóny začala užší spolupráce mezi Předínem a Želetavou u družstev žáků
a dorostu. Želetavští hráči a hráčky budou hrát za Předín v žákovských mužstvech a u dorostu to
bude zase naopak (předínští za Želetavu).
Do mistrovských soutěží v ročníku 2012/2013 jsme přihlásili všechna mužstva, která se zúčastnila oslav. V součastné době si nad očekávání vedou v soutěžích velice dobře a byli bychom
rádi, kdybyste nás přišli podpořit a na naše zápasy se podívat.
Nejbližší příležitost budete mít o pouťových zápasech, které hrajeme na domácím hřišti.
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ROZPIS POUŤOVÝCH UTKÁNÍ
PÁTEK 28.9.

13:30		

Předín mladší žáci		

Stařeč

PÁTEK 28.9.

15:30		

Předín starší žáci		

Mohelno

SOBOTA 29.9.

14:00		

Předín starší žáci		

Domamil

NEDĚLE 30.9.

10:00		

Předín mladší přípravka

FŠ Třebíč B

NEDĚLE 30.9.

10:00		

Předín starší přípravka

Šebkovice

NEDĚLE 30.9.

13:30		

Předín mladší žáci		

Moravské Budějovice B

NEDĚLE 30.9.

15:30		

Předín A 			

Rokytnice B
Bohumil Vídenský

SDH Předín – sportovní sezona 2012
Letošní sportovní sezóna se stává minulostí, jak tedy z pohledu našich družstev vypadala?
Od jarních měsíců jste mohli v podvečerním tichu naší obce slyšet velice často zvuk soutěžního
stroje, který jsme pro letošní sezónu zakoupili. Jednou či dvakrát týdně se pravidelně připravuje
na naší dráze družstvo mužů a žen. Ti si pro letošní sezónu zvolili za cíl opět uspět co nejlépe
v seriálu soutěží Jihlavské OPEN ligy.
Muži po velice pěkném začátku, kdy několik kol se slibným bodovým náskokem ligu vedli,
obsadili po nevydařeném finiši nakonec 8. místo z 38 bodovaných družstev. Ženám se po vydařeném závěru sezóny podařilo získat 3. místo ze 14.
V sobotu 26.5. se konala okrsková soutěž ve sportovní areálu naší obce. Soutěže se zúčastnili
mimo předínských mužů a žen také muži nad 35let. Všechna naše družstva dokázala ve svých kategoriích zvítězit. Je škoda, že se ostatní okrsková družstva pravidelně požárnímu sportu nevěnují
a proto oko diváka vidí místo sportovních výkonů situace mnohdy spíše komické.
Další námi pořádanou akcí bylo osmé kolo Jihlavské Open ligy, která přilákala 12.8. do Předína družstva ze širokého okolí. Na této akci už si sportovní oko diváka přišlo na své a k zhlédnutí
bylo 24 mužských a 10 ženských požárních útoků. Předínská trať patří díky svému převýšení
k těm nejtěžším v celém seriálu a vyžaduje tedy velice dobrou koordinaci celého družstva. Muži
obsadili čtvrté a ženy páté místo. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale
i všem předíňákům, kteří se přišli podívat a soutěžící při jejich výkonech podpořili.
Sezóna 2012 je tedy minulostí a nezbývá, než se v zimních měsících začít pravidelně připravovat ne sezónu novou. Než se tak ale stane, zveme všechny na pouťové zábavy. Ve čtvrtek 27.9.
se skupinou Reflexy z Uherského Hradiště a v sobotu 29.9. s třebíčskou skupinou Extáze a téměř
domácími Noise.
Vlastimil Hons
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Kino
Letošní rok bylo naše kino postaveno před zásadní, nepříjemnou a nečekaně akutní
změnu: stále rychleji postupující digitalizaci, jejímž důsledkem je stále omezenější nabídka filmových premiér v dosud používaných „celuloidových“ kopiích. Vzhledem k tomu jsme byli nuceni jednak poněkud omezit počet promítaných filmů a také si na nově uváděné tituly většinou
počkat o několik týdnů až měsíců déle. Některé dosti úspěšné letošní snímky, vydané pouze
v digitálním formátu, se do našeho kina nedostanou vůbec – např. česká tragikomedie Láska je
láska, dlouho očekávané americké comicsové adaptace Temný rytíř povstal, Avengers či Amazing Spider-Man, „před-vetřelcovská“ sci-fi Prometheus nebo animovaná Rebelka. Naproti
tomu se nám podařilo sestavit program z řady dalších, neméně úspěšných a zajímavých titulů,
takže ve výsledku jsme mohli uvést např. 9 z prvních 15 nejnavštěvovanějších letošních premiér
v ČR.
Promítání jsme letos zahajovali na „apríla“, tedy v neděli 1.dubna, volným pokračováním
oblíbené pohádkové komedie Dívka na koštěti pod názvem Saxána a Lexikon kouzel. Tento
snímek se také stal až do nedávného uvedení animované komedie Madagaskar 3 nejúspěšnější
letošní premiérou. Divácký ohlas u nás měly také nová komedie Marie Poledňákové Líbáš jako
ďábel, animovaný Kocour v botách nebo další domácí komedie Okresní přebor.
V době vydání Zpravodaje budeme mít na programu do konce roku už pouze 2 premiéry,
které by (stejně jako v několika předchozích letech) mohly dosavadním pořadím pěkně zamíchat:
V neděli 7.října to bude už čtvrtý díl populární komedie DOBA LEDOVÁ s podtitulem
Země v pohybu. Tři pravěcí hrdinové – mamut Manny, šavlozubý tygr Diego a lenochod Sid
– se zde při nedobrovolné plavbě na ledové kře utkají nejen se zvířecími piráty a nebezpečnými
Sirénami, ale také s roztržitou a prostořekou Sidovou babičkou. Chybět samozřejmě nebude ani
zřejmě vůbec nejoblíbenější postava celé série, smolařská krysoveverka Scratt a její komické eskapády s nalezeným žaludem. Nutno připomenout, že předchozí díly v našem kině patřily k nejnavštěvovanějším titulům let 2003, 2006 a 2009. Upozorňujeme rovněž, že začátky představení
jsme u tohoto filmu stanovili kvůli dětským divákům výjimečně na 16.00 a 18.00 hod.!
Posledním letošním snímkem (a doufejme, že ne vůbec posledním v téměř 80leté historii
našeho kina) bude v neděli 21.října americká dobrodružná pohádková fantasy SNĚHURKA
A LOVEC, inspirovaná známou a dosud už několikrát zfilmovanou pohádkou bratří Grimmů.
Tentokrát ji ovšem uvidíte ve výrazně jiné podobě, připomínající spíše trilogii Pán prstenů. V roli
Sněhurky uvidíte představitelku Belly z úspěšné Twilight ságy Kristen Stewartovou, v roli statečného lovce Chrise Hemswortha (známého jako comicsového Thora ze stejnojmenného filmu a Avengers) a jako zlá královna se představí bývalá modelka a držitelka Oscara za hlavní
roli ve filmu Zrůda Charlize Theronová (dále mj. Hancock a Prometheus). Začátky jsou v 17.30
a 20.00 hod., film uvádíme v širokoúhlém formátu a s českým dabingem. Připomínáme, že není
vhodný pro děti do 10 let.
Věřím, že se závěr letošní sezóny vydaří a pokud jste se dosud do našeho kina nevypravili ani
např. na Železnou lady, Diktátora, třetí díl Madagaskaru nebo tuzemský Okresní přebor, vyberete
si z těchto posledních dvou filmů. Jde zřejmě o poslední (nejvýš předposlední) rok, kdy u nás můžete vidět nové filmy z klasické „pětatřicítky“. Jak, co a jestli vůbec budeme promítat i v příštím
roce (nemluvě o dalších letech), zůstává zatím nejisté…
Na shledanou před filmovým plátnem se těší a příjemně prožitý podzim všem návštěvníkům
přeje
Karel Střecha
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Správa obce
O řízení obce v dřívějších dobách toho víme velice málo. Zřejmě každý rok byl volen rychtář,
purkmistr a dva konšelé , kteří řídili život obce. Voleni byli pouze z řad sousedů, což byli majitelé
gruntů. Domkaři zřejmě příliš velké slovo ve správě obce neměli. Blíže správu a hospodaření
obce můžeme sledovat až od roku 1855. Obec v té době vlastnila rozsáhlé pastviny, louky, pole
a lesy. Pole a část luk pronajímala, na části sklízela obec seno ve vlastní režii. . Část sena se
prodávalo, část zůstala jako krmení obecních býků, kteří byli umístěny u některého sedláka. Obec
hospodařila také na svých rybnících , byl to Mlejňák, na Podsadech, Rybníček a rybník ve Čtvrtých Žlíbkách a Strhaná hráz. Obec vlastnila kovárnu, dvě pazderny, zřejmě měla i pec na pálení
vápna. je zmiňována i cihelna, asi se tam dělaly jen nepálené cihly- truple a sousedskou sýpku
s obilím. Na loukách stály 2-3 obecní kůlny na seno.
V roce 1855 řídilo obec obecní zastupitelstvo v čele se starostou Jakubem Vídenským (
1855-1858), dalšími starosty byli : Antonín Krutiš (1958-1960),Václav Lapeš (1861-1864), Matěj
Svoboda (1864-1866), Jakub Vídenský (866-1867), Tomáš Veselý (1867-1870), Pavel Šindler
(1870-1873), Tomáš Veselý (1873-1876), v roce 1876 jej zastupoval Pavel Hons, Martin Burda (1876-1879), Tomáš Obůrka (1883-1889), Antonín Doležel (1889-1892), Antonín Vídenský (
1892-1900), Antonín Obůrka, č.8 ( 1900-1904), František Havel ( 1904-1907), Jan Obůrka, č. 32
(1907-1916), František Šilhavý (1916-1918), Jan Obůrka ( 1918-1919), Jaroslav Polívka ( 19191923), Josef Vetchý ( 1923-1927), Václav Čech ( 1927-1928), Josef vetchý ( 1928-1929), Václav
Čech ( 1929-1932), Bohumil Obůrka ( 1932-1945).
Od roku 1945 jsou v čele obce předsedové MNV – Eduard Vídenský ( 1945 – asi týden),
Josef Oliva ( 1945), František Procházka ( 1945-1953), Vladimír Vetchý ( 1953-1957), František
Brabenec ( 1957-1964), František Zvěřina ( 1964-1971), Tomáš Lapeš ( 1971), Vladimír Vetchý
(1971-1976), František kalina ( 1976-1990).
Od tohoto roku se vracíme opět ke starostům – František Kalina ( 1990-1998 ) a Arnošt
Urbánek ( 1998 -)
Z kroniky Předín – dějiny, pověsti, vzpomínky Antonín Obůrka, Ostrava 1995
Ráda bych do zasedací síně v kulturním domě vytvořila galerii předínských starostů a předsedů
MNV. Kdo byste měl fotografii některého z nich, prosím o její zapůjčení. Fotografii se naskenuji
a vrátím.
Miluše Pospíšilová
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