PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 29

Jaro vítá jako první tavolín zimní

Vážení občané,
v minulém čísle předínského zpravodaje jste byli m.j.
informováni o ekonomické situaci v naší obci v souvislosti
s novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Tento zákon
o RUD vstoupil v platnost a nyní začíná být naplňován
v praxi. Předpoklad pro rozpočet na rok 2013 byl
schválen zastupitelstvem obce cca o 1 mil. Kč vyšší, než
v roce 2012. Tyto prostředky budeme moci, po dlouhém
období stagnace, využít pro investiční akce stanovené
zastupitelstvem obce v místním programu rozvoje vesnice
na rok 2010 - 2014.
Prioritou č. 1 zůstává výměna oken a zateplení pláště budovy základní školy,
na kterou jsme po několika pokusech konečně získali podporu ze SFŽP ČR.
V současné době probíhají přípravné práce k zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení. Realizace této akce proběhne  v průběhu roku 2014.
  Další investicí bude realizace prodloužení vodovodního řadu pro budovu MŠ,
jejíž dosavadní přípojka z budovy č.p. 119 (Sejpky) je v havarijním stavu. Následně
proběhne rekonstrukce komunikace od prodejny Jednoty k budově MŠ s otočkou
a parkovištěm před vjezdem do areálu MŠ. Akce „Rekonstrukce komunikace“ je
v tomto případě podpořena z dotačního titulu MAS Podhorácko.
Další významnou investiční akcí je rekonstrukce části MŠ pro nové ordinace
praktického a dětského lékaře. Na této akci byly již práce zahájeny a předpokládané
zprovoznění je stanoveno na červenec letošního roku. Mimo výše uvedené akce
nás čeká v letošním roce ještě řada dalších drobných investic a oprav obecního
majetku.
Dále Vás chci informovat o situaci v odpadovém hospodářství (komunální odpad).
Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, která je uveřejněná v tomto čísle zpravodaje.
Tato změna zavádí nově tzv. poplatek na osobu. Poplatek byl stanoven na základě
skutečných nákladů za uplynulý rok a rezervy na další výlohy spojené s likvidací
odpadů. Věnujte prosím této vyhlášce pozornost. Zároveň vyzýváme vlastníky
nemovitostí, aby si na obecním úřadě vyzvedly identifikační karty, které Vám
umožní odkládat různé druhy odpadů   na všech sběrných dvorech provozované
společností ESKO-T.  (Sběrné dvory se nachází v obcích: Želetava, Okříšky, Třebíč
a další).
Smyslem nového zpoplatnění likvidace komunálního odpadu zůstává i nadále
jeho maximální třídění, což může významně ovlivnit poplatek za osobu a rok.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období říjen 2012 – březen 2013
12-12-4 ( 2. 10. 2012 )
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo :
- Dodatek č.5 k nájemní smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků ze dne 2. 11.
2005 mezi ZVOZD „Horácko“ družstvo Opatov a Obcí Předín
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.EKO-JMP/Předín/02/12 mezi JMP Net s.r.o.
Brno a Obcí Předín
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Miroslavem a Vladislavou Dalajkovými, bytem
Předín 173 na prodej pozemku p.č. 1411/33 o výměře 48m2
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Bohumilem a Blankou Královských, bytem Předín
268 na prodej pozemku 1397/8 o výměře 172 m2. Součástí smlouvy bude přeložka
skupinového vodovodu do 31. 5. 2013
- Záměr prodat pozemky parc. č. 2480/2 o výměře 0,4188 ha a parc. č. 2480/3 o výměře
0,2325 ha, kultura ostatní plocha v k.ú. Předín.
- Směrnici č. 1/2012 přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
Směrnice je v souladu s §27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s §64 Vyhlášky
č. 410/2009 Sb.
13-12-5 ( 11. 12. 2012)
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo :
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013
- Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, SZIF na projekt: Oprava
a zkapacitnění příjezdové účelové komunikace k budovám občanské vybavenosti aj.
Celkové výdaje projektu jsou 597.203,- Kč
- Kupní smlouvu na převod vlastnického práva na Českou republiku, Lesy ČR, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 67 Hradec Králové za sjednanou kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 149.000,- Kč
- koupi pozemků p.č. 100/1 o výměře 334 m2 a p.č. 102/1 o výměře 180 m2, za cenu
35,-/m2 a pověřuje starostu obce k sepsání kupní smlouvy
- Obecně závaznou vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Úpravy rozpočtu č. 7/2012
bere na vědomí : Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Předín za rok 2012
zplnomocňuje : starostu k zastupování obce na valné hromadě honebního společenstva
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14-13-1 ( 12.3.2013)
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo :
- Inventarizaci obecního majetku k 31.12.2012
- Účetní závěrku za rok 2012
- Rozpočet obce na rok 2013 s příjmy ve výši 8,660.800,- Kč a výdaji ve výši 8,660.800,Kč
- Rozpočtový výhled obce Předín na r. 2014-2015
- Žádost ZŠ a MŠ Předín o povolení rozdělení hospodářského výsledku ve výši
22.071,60,- Kč formou přídělu do rezervního fondu
- Kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 100/1 o výměře 334 m2, mezi Markem a Evou
Binkovými, Předín 34 a Obcí Předín
- Kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 102/1 o výměře 180 m2, mezi Jaroslavou
a Františkem Obůrkovými, Předín 34 a Obcí Předín
- Smlouvu o dílo č. 01/2013 mezi objednatelem Obcí Předín a zhotovitelem Milanem
Melicharem, Čajkovského 549/12, Třebíč na vypracování projektové dokumentace pro
provádění stavby a dále zajištění výkonu autorského dozoru po dobu výstavby na akci
„Základní škola Předín, realizace úspor energie“ za sjednanou dohodnutou cenu ve výši
199.836,- Kč bez DPH
- Návrh smlouvy na vypracování projektu pro územní řízení a stavební povolení
na prodloužení vodovodu v obci Předín

Letem obecním světem
Slavnostní otevření rozhledny
Tak jsme se konečně dočkali nové rozhledny na Mařence (711 m n. m.). V sobotu
27.10.2012 byla slavnostně otevřena. Navzdory nepříjemnému počasí dorazilo
dost lidí. Krátkou slavnost zahájili trubači, kteří z ochozu rozhledny zahráli českou
hymnu. Slavnostní projev si vzal na svá bedra předseda mikroregionu Josef Herbrych.
Výstavba rozhledny si vyžádala přes 7,8 mil Kč, projekt finančně podpořily
Evropská unie a Regionální operační program Jihovýchod. Částkou 500 tisíc
přispěl Kraj Vysočina a 300 tisíci přispěla i Nadace ČEZ. Další peníze daly
obce ze svého rozpočtu a přispěli i sami lidé a firmy z okolí. Rozhledna je volně
přístupná celoročně. Takže využijte pěkného dne a vydejte se na krásný výlet.
Na obecním úřadě je umístěna zapečetěná pokladna, kde máte ještě do konce června
2013 možnost přispět libovolnou částkou na stavbu rozhledny.
Adventní tvoření
V pátek 30.11.2012 odpoledne uspořádala Komunitní škola Předín ADVENTNÍ
TVOŘENÍ pro děti i pro dospělé. Pro zájemce byl připraven různý materiál a tak
se zájemci mohli vrhnout do výroby adventních věnců, vánočních svícnů a různých
vánočních ozdob a dekorací. Celý kulturák voněl jehličím, vánočním punčem a koláčky.
Všichni odcházeli spokojeni se svými vánočními výrobky.
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Setkání se seniory
V sobotu 1. 12. 2012
přivítal slavnostně vyzdobený sál kulturního domu
seniory z Předína a ze Štěměch. Sešlo se jich kolem
120. Po přivítání oběma
starosty obcí Arnoštem
Urbánkem a Marií Báňovou následoval program
sestavený z vystoupení
místního dětského pěveckého souboru PAVOUČCI vedeného Pavlou Víden-skou a folklorního
souboru z Okříšek OKŘEŠÁNEK pod vedením
Ilony Mikešové. K tanci
a poslechu hrála skupina
PŘÁTELÉ.
Nová rozhledna je cílem
mnoha turistů
Nová
rozhledna
na Mařence je lákavým
cílem mnoha turistů
z blízka i z dáli. Zejména o víkendech a za slunečného počasí tam míří
mnoho zájemců. Nejkratší cesta je od Lesné a také
od Lesné je na rozhlednu
nejkrásnější pohled. Když
si přišlápnete, budete tam
za půl hodinky a vychutnáte si pohled na krásnou
Vysočinu.
Výstavbou rozhledny
vzrostla atraktivita našeho regionu, kdekdo teď
ví, kde že je ta Mařenka
a jaká krásná rozhledna se
na ní nachází.
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Co se u nás dělo ke konci roku
(14. 01. 2013)
V prosinci žila ZŠ a MŠ Předín různými předvánočními akcemi - děti se
seznámily s postavou sv.Ondřeje, potom se školou ozývalo řinčení řetězů a blekotání
čertů, to školu navštívila Mikulášská družina a ty nejhodnější sladce odměnila
(byli to všichni). Nejmenší děti z 1. třídy mateřské školy se předvedly rodičům
v pásmu Zahrada v zimě spí a předškoláci z 2.třídy MŠ zahráli příběh o narození
Ježíška. Těsně před Vánocemi vystoupil na schodech ve škole pěvecký soubor
Pavoučci s pásmem vánočních písní a koled a ve třídách pokračovaly vánoční
besídky, nechybělo tvoření a vyrábění různých vánočních ozdob a doplňků.
Na Štěpána pozvala předínská farnost a pěvecký soubor Pavoučci vedený paní učitelkou
Pavlou Vídenskou všechny občany do kostela sv. Václava na Vánoční koledování.
Další akcí byl 14. předsilvestrovský výstup na Mařenku, letos poprvé k nové rozhledně
a úplně na závěr roku jsme se sešli na Silvestra u vánočního stromu, kde jsme přivítali
nový rok 2013 malým přípitkem a ohňostrojem.
Tříkrálová sbírka 2013
Tříkráloví koledníci putovali od domu
k domu a přinášeli lidem radostnou
zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě
narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili
o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím
Charity jste mohli účinně pomoci bližním,
kteří si sami pomoci nemohou. Možná i vy
jste přijali tyto vyslance potřebných.
V letošním roce koledníci vedení Miluškou
Vybíralovou vybrali po Předíně 6 959,-Kč,
patří jim za to dík.
Nepečené dobroty
V pátek 8.března si téměř třicet děvčat a žen přišlo vyzkoušet a ochutnat nejrůznější
nepečené dobroty - tiramisu, kávová zrna, metrový řez, jablečný dort, banán v karamelu
a také něco slaného - vaječnou tlačenku.
Na akci, kterou pořádala Komunitní škola Předín ve cvičné kuchyňce základní školy,
panovala dobrá nálada, zavzpomínali
jsme na oslavy MDŽ, popovídali si a ještě
si odnesli malou kuchařku s recepty.
Neutěšený stav našich komunikací
Zatímco místní komunikace se nám
daří postupně rekonstruovat, nejhorší je
to s krajskými komunikacemi.
Takto vypadá teď na jaře silnice pod
kostelem.
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Plesová sezóna
Tradičně byla zahájena plesem SDH Předín 16.1.2013 s hudbou NOISE+DOU
MUSIC, hasiči připravili bohatou tombolu a kulturní vystoupení z vlastních řad. Ples
navštívilo 220 lidí. Druhým byl ples Slavie Chlístov 23.2.2013 s hudbou FONTÁNA,
v kulturním programu vystoupila jihlavská taneční rockenrollová skupina a počet
návštěvníků byl 200. Plesovou sezonu zakončil Školní ples 16.3.2013, lidí nepřišlo moc
(130), ale kdo přišel tak nelitoval, tombola byla bohatá, občerstvení dokonalé ( guláš
z divočáka a pečeně z divočáka ) a hudba výborná - CREDIT.
16.2.2013 ještě pořádal Sokol Předín taneční zábavu s hudbou PEKELNÍCI
Koláč štěstí
Od konce září se scházeli žáci základní školy, aby pod vedením pana učitele
Stanislava Augustina   nacvičili divadlo. Osmého března proběhla v KD Předín
generálka, na kterou se přišli podívat spolužáci a učitelé a v neděli 10. března sehráli
mladí divadelníci tuto pohádku v kulturním domě. Představení mělo velký  úspěch.
Cirkus
15. 3. se konalo v kulturním domě cirkusové vystoupení. Vstupné zdarma lákalo
na kouzelníky, artisty, klauny, žongléra, zpěváka a moderátora. Děti zhlédly balancování
se sklem, hudební klauniádu, veselé pohádky, tančící talíře, velké magické iluze a další.
Dětí přišlo málo asi 30. Volné vstupné bylo vykoupeno dražším občerstvením – cukrová
vata , popcorn za 40,- a předraženými cirkusovými suvenýry.
Počasí si s námi pohrává
Letošní zima byla nic moc, sněhu málo ani se nedalo lyžovat. Led na rybníku také
nic moc, téměř se nebruslilo. Něco sněhu připadlo v polovině ledna a ve druhé polovině
února. Většinou bylo zataženo, mlhavo prostě nevlídno, sluníčka jsme si užili pomálu.
na konci února a počátkem března se počalo oteplovat, sníh zmizel, rozkvetly sněženky,
bledule, tavolín,...Od poloviny března se opět výrazně ochladilo, začal padat sníh. 18.
a 19. 3. připadlo až 20 cm sněhu, nejchladnější bylo nedělní ráno 24.3.  s -11oC. Blíží
se velikonoce a ráno stále teplota   - 6 až -7oC. Sníh stále ještě připadává a drží, led
z rybníka nemizí. Snad se dočkáme oteplení na velikonoce.
  

Co nás čeká:

Předínští divadelní ochotníci vás zvou na pohádku se zpěvy

O BREJLATÝ PRINCEZNĚ
v sobotu 30.3.2013 v 19,00 hodin
v neděli 31.3.2013 v 15,00 hodin
vstupné : 50,-Kč
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OSOBY A OBSAZENÍ
KRÁL					
Jan Petrů
PRINCEZNA BARBORKA		
Jana Běhounková
PRINCEZNA SVĚTLANA		
Andrea Královská
PRINCEZNA ZUZANA			
Aneta Navrátilová
PRINC ALFRÉD			
Stanislav Tománek
RYTÍŘ BOHUMIL			
Bohumil Královský
RÁDCE					
Miroslav Tindl
KOMORNÍK				
Arnošt Urbánek
PRVNÍ DVORNÍ DÁMA			
Miluše Vybíralová
DRUHÁ DVORNÍ DÁMA		
Ivana Vrbková
HONZA				
František Vrbka
ŠAŠCI					
Ivana Vrbková
					
Arnošt Urbánek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁPOVĚDA				
František Krutiš
SCÉNA					
Arnošt Urbánek
MASKY				
Soubor
OSVĚTLOVAČ				
Zdeněk Skála
HUDEBNÍ DOPROVOD			
Ivana Suchnová
REŽIE					
Soubor

Jarní svoz nebezpečných odpadů
se uskuteční 6. 4. 2013
Hory: 9,10-9,15 hod (na návsi),
Předín: 9,20-9,40 hod (u kostela).
Vybírat se budou tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů,
chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia (v nedemontovaném stavu), osobní pneu
(bez disků!!), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlné trouby, fritovací hrnce,
drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.)...
Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.
Společnost ESKO-T žádá občany, aby odkládali jednotlivé komodity na jedno místo
(např. ledničky k ledničkám, televizory k televizorům...). Dále upozorňuje občany, aby
v lednicích nebyly žádné jiné druhy odpadů, a aby oleje a barvy byly v řádně uzavřených
nádobách, jinak nebudou odebírány.
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7.4.2013
		

Jdeme ven – tentokrát na Mařenku, na bledule, na Dašov
a ke kameni

-

13.4.2013

Zábava SDH Předín – MORAVA

-

20.4.2013

Zábava TJ Sokol – KYVADLO

-

26.4.2013

Pomazánky – KŠ Předín

-

30.4.2013

Stavění máje, čarodějné týmy tvoří čarodějnice, pálení čarodějnic

-

7.5.2013

Zábava SDH Předín – EXTÁZE

-

1.6.2013

Dětský den na školním hřišti – odpoledne

-

1.6.2013

Kácení máje – navečer

-

29.6.2013

Předín CUP

-

10.8.2013

O pohár starosty obce – Jihlavská OPEN liga v požárním sportu

-

27.9.2013

Pouťová zábava TJ Sokol Předín – KYVADLO

-

28.9.2013

Pouťová zábava SDH Předín – NOISE + EXTÁZE

Co se děje v Základní škole a Mateřské škole Předín
LONDÝN aneb další cesta do zahraničí
Hurááá!! Pojedeme do Londýna!!! Konečně!!!
Tak to byla první slova, která se ozvala po té, co se žáci dozvěděli tuto novinu.
Škoda jen, že ve finále jelo pouze pět žáků, přestože cena nebyla nikterak vysoká.
Na pět dní nás cesta, ubytování, jídlo a pojištění vyšlo na 5 150,-. Ovšem zážitky pak
byly k nezaplacení.
Jedno prosincové sobotní dopoledne jsme se vydali na dalekou cestu do Anglie.
Přes tři státy Evropy jsme cestovali asi 10 hodin a v brzkých ranních hodinách se
nalodili na trajekt. Moře bylo klidné, a tak jsme za hodinu a půl zakotvili ve Spojeném
království. Zprvu jsme si nemohli zvyknout na jízdu po levé straně, ale již za tři dny to
nikomu nepřipadalo podivné.
První den v Londýně jsme zahájili procházkou kolem Westminter Abey, Houses of
Parlament, Big Benu, Whitehallu, kolem Downing Street, kde sídlí ministerský předseda, až k Buckinghamského paláci. Škoda, že se do žádné z budov nesmělo. Ten den jsme
si také zaplatili svezení na London Eye. Nejprve jsme podstoupili osobní prohlídku, pak
nastoupili do kabinky kde se nám na vrcholu „cesty“ otevřel pěkný pohled na centrum Londýna. Na Trafalgar Square jsme navštívili National Gallery, kde jsme shléd9

li alespoň několik děl
světoznámých umělců.
Nebylo už totiž mnoho
volného času a navíc
nás také pěkně bolely
nohy. Cestou do autobusu jsme nakoukli
na Piccadilly Circus
a prošli přes Čínskou
čtvrť. Ve večerních hodinách jsme si ještě prohlédli Britské muzeum
a pak, asi s hodinovým
zpožděním, jsme dorazili na meeting point.
Zde si nás rozebraly naše hostitelské rodiny. Děcka se trochu bály, že nebudou rozumět
nebo se jim nebude líbit ubytování.  Naštěstí se jejich obavy nepotvrdily.
Druhý den ráno všichni přišli s úsměvem na rtech. Večeře byla všude výborná,
ubytování pěkné a komunikace probíhala víceméně bez komplikací. Tento den jsme
měli naplánovanou návštěvu letního královského sídla Windsoru. Je to fascinující
stavba. Měli jsme štěstí, neboť jsme ve stejném okamžiku pobývali na stejném místě
jako královna. Také tomu odpovídala bezpečnostní opatření – prohlídka jako na letišti.
Odpoledne jsme se vrátili do centra Londýna a bohužel jen na hodinu prolétli expozice
Přírodopisného muzea. Čekaly nás ještě „nákupy“ na Oxford Street. Ono tedy nebylo
co – spíše za co, nakupovat.
Třetí den jsme opět strávili celodenní procházkou v poměrně mrazivém Londýně.
Začali jsme v Toweru, kde nás nejvíce zaujaly celoročně přístupné korunovační klenoty.
Pak jsme se přes Tower Bridge dostali k divadlu Globe, spojeného se jménem Williama
Shakespeara. Bohužel to jsme minuli bez zastávky. Přes Millennium Bridge jsme
zamířili k St. Paul´s Cathedral. Zde jsme se zastavili na Šeptající galerii a vystoupali
a sestoupili asi po 1 050 schodech. V této katedrále je pohřbeno mnoho významných
osobností Británie, např. W. Churchil nebo královna Alžběta I. Večer jsme nasedli
na autobus, přejeli trajektem na pevninu a asi v půl šesté celí utrmácení, ale spokojení,
dorazili do Předína.
Pevně doufám, že se všem účastníkům zájezdu program líbil, plně si ho užili a bude
na co vzpomínat.
Tak zase za tři roky na shledanou v Londýně.
Martina Chaloupková
LYŽAŘSKÝ KURZ KARLOV POD PRADĚDEM
Když jsme se 4. února všichni sešli v (mini)autobuse pana Malíka, vyrazili jsme směr
Karlov pod Pradědem. Jelo nás celkem dvacet. Kvůli nemoci nemohla jet paní učitelka
Vídenská, a tak místo ní jela paní Báňová. Naše cesta vedla přes Brno a Olomouc.
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Do Karlova jsme dojeli asi v jednu hodinu po poledni. Bohužel ve stejnou chvíli dojela
i další škola, takže jsme museli čekat a „hráli“ jsme „Škatulata, škatulata hejbejte se!“
Nakonec jsme se poskládali, ale nějakou dobu to trvalo. Bohužel jsme kvůli tomu
nestihli odpolední lyžování. A tak jsme se jenom ubytovali, navečeřeli, pokecali a šli
spát plni očekávání.
Další i následující dny vypadaly stejně.  Ráno v 7 hodin 10 minut nás paní učitelky
přišly vzbudit, my jsme vykonali ranní hygienu, oblékli si termo prádlo a sešli dolů
na snídani. Většinou jsme měli pečivo a k tomu marmeládu, máslo nebo šunku.
Pak jsme se dooblékli, vzali si lyžařské bundy, helmy, lyžáky a rukavice a jeli
autobusem na svah. Zde jsme si vyzvedli lyže a sešli jsme se s našimi instruktory.
Lyžování nás bavilo a šlo nám výborně, takže brzy sjeli kopec i úplní začátečníci.
Po příjezdu do chaty Edison jsme se odebrali na oběd a po poledním klidu jsme opět
vyrazili na svah. Odpoledne to vypadalo stejně jako dopoledne. Po večeři, což bylo
vždy teplé jídlo, jsme seděli v jídelně nebo ve společenské místnosti a hráli jsme hry.
Potom jsme měli v 9 hodin večerku.
Na konci výcviku jsme si udělali „Velkej večer“ a všichni měli jít za nějakou masku.
Jistě si to dokážete představit: kluci si od holek půjčovali podprsenky a trička, mikiny
atd. V průběhu večera jsme si povídali o tom, co se nám líbilo a nelíbilo, hráli jsme
spoustu her, nasmáli jsme se a šli jsme spát…
Cestu zpátky jsme většinou v klidu prospali, protože nám lyžařský výcvik dal trochu
zabrat. Všichni byli v pohodě a spokojeni.
Doufáme, že se lyžařský výcvik stane na naší škole tradicí, že se zase příští zimu
někam pojede, že si zase krásně zalyžujeme a užijeme si spoustu legrace. Je to totiž
paráda, když je všude bílo, svítí sluníčko a vy si to svištíte z kopce dolů.
Kristýna Cahová, 7. ročník
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KOLÁČ ŠTĚSTÍ
Na začátku školního roku jsme se sešli, abychom pod vedením pana učitele S.
Augustina secvičili divadlo. Měl pro nás naplánovanou pohádkovou hru KOLÁČ
ŠTĚSTÍ. A protože se sešli tři kluci a deset holek, musel pro nás pan učitel překopat
celou hru.
Rozdělení rolí
Lucie Šindelářová (7. r) 		
Princezna
Marek Šindelář (9. r) 		
Princ
Petra Vrzalová (7. r) 		
Královna
Tomáš Kalina (8. r) 		
Král
Soňa Křečková (7. r) 		
Hospodská, později královna
Andrea Moucová (8. r) 		
Princezna
Monika Královská (6. r) 		
Marfa, později princezna
Patrik Dvořáček (8. r)		
Rádce Papoušek
Sára Kazdová (8. r) 		
Hvězdopravkyně: 	
Háta
Karolína Lusková (8. r)	              				
Bára
Vendula Vetchá (8. r)	                              		
Agáta
Kristina Cahová (7. r) 		
Dvorní dáma
Lenka Zadražilová (8. r) 		
Dvorní dáma
Martina Jahodová (7. r) 		
Služka
Josef Šindelář (8. r) 		
Oponář
František Svoboda (8. r) 		
Zvukař
Naše představení vám může připomínat známá pohádková díla jako je Princezna se
zlatou hvězdou na čele nebo Zlatovláska. Pohádka vypráví o věštbě tří hvězdopravkyň,
v níž stojí, že král si musí vzít dívku se zlatými vlasy. Samozřejmě, že se hledání nedaří,
a tak se král rozhodne provdat svou dceru se zlatými vlasy za svého koktavého rádce.
Načež zase princezna protestuje a s pomocí hvězdopravkyň opouští království.
Dostane se pod
střechu
hostince
U Staré škorně,
kterou vlastní mladá
vdova
se
svojí
rozmazlenou dcerou
Marfou. Princezna
začíná
pomáhat
v kuchyni. Jednoho
dne se sem schová
mladý krásný princ,
který se zamiluje
do
pomocnice
v kuchyni (Aninky).
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Od návratu domů nejí, nespí, a něco ho trápí. Všichni si o něj dělají starosti,
zejména jeho vdavek-chtivá sestra. A tak volají Aninku, aby princi upekla koláč, který
ho vyléčí. V koláči ale nachází princ prsten, jejž tam daly hvězdopravkyně. Začalo
vyšetřování, které skončilo tím, že princ navlékl prsten Anince a od té doby jsou spolu.
Hvězdopravkyně si také všimly toho, že hospodská Bětuška má trochu zlaté vlasy,  tak
jí dají do chomoutu s králem. Tímto končí příběh naší pohádky. Král zůstal králem
a za ženu dostal zlatovlásku. Princezna našla svého prince. Marfa se stala princeznou.
A hvězdopravkyně dostaly řád Mléčné dráhy. Na prkna, která znamenají svět, jsme se
poprvé postavili koncem září. Zhruba půl roku jsme zkoušeli, pilně cvičili, ale hlavně
si užívali legrace. Nejvíc nás bavilo dělat si srandu z našich spolužaček a někdy to
opravdu stálo za to!!!
Osmého března proběhla v KD Předín generálka, na kterou se přišli podívat naši
spolužáci a učitelé. Všem se nejvíce líbil závěrečný výstup, který jsme si nacvičili těsně
před produkcí. O dva dny později, tedy v neděli 10. března, jsme před rodiči a známými
sehráli tuto pohádku se vším všudy. Měli jsme opravdu veliký úspěch.
Tímto bychom chtěli poděkovat našemu režisérovi a scenáristovi v jedné osobě panu
učiteli Stanislavu Augustinovi za trpělivost, starostlivost a obohacení naších divadelních
dovedností. A byli bychom rádi, kdybychom si tyto zážitky mohli zopakovat i v příštím
roce.
Tomáš Kalina, 8. ročník

... a ve škole mateřské …
Rok se s rokem sešel a naše sdružení „Předínská Mateřinka“ opět pořádalo tradiční
ples, který se konal 16. 3. 2013 v místím kulturním domě.
Před touto společenskou akcí jsme si přáli, abychom byli úspěšní, aby se nakupila
bohatá tombola a aby nás přišlo navštívit co nejvíce hostů a my tak mohli vydělat trochu
víc peněz, za které bychom zakoupili skluzavku na zahradu.
Přípravy byly veliké až převeliké. Domlouvala se kapela, tiskly se losy, psaly
se pozvánky a rozdávaly se žádosti o tombolu. Řešil se rozvoz plakátů – kam a kde je
vyvěsit, aby o plesu každý věděl. A protože jsme moderní a jdeme s dobou, vytvořili
jsme zprávu o naší akci na internetové sociální síti Facebook, kterou jsme dennodenně
sledovali a četli si připsané
komentáře a reakce. To nás
trochu uklidňovalo před
stoupající nervozitou.
V kulturním domě
se nakonec sešlo 130
platících návštěvníků, kteří
neváhali hýřit a veselit se
až do ranních hodit. Není
divu. K tanci a poslechu
jim hrála skupina CREDIT,
která u nás, v Předíně, měla
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svoji premiéru. Kapela hrála různé žánry hudby a nebála se zahrát i dechovky, starší
šlágry či moderní hitovky, které nenechaly nikoho v klidu sedět. Buď hosta vytáhly
na parket, nebo aspoň do pekla. Všem se kapela moc líbila a my můžeme jen potvrdit,
že v Předíně nehrála naposled.
Tentokrát jsme zklamali ty, co se těšili na tradiční občerstvení – na topinku s toustem.
V kuchyňce totiž proběhla změna. Ale myslíme, že zklamání nebylo až tak veliké,
protože nad výborným kančím gulášem a pečeným masem na zelenině se oblizoval snad
každý. Bylo to moc dobré a prodávalo se o sto šest. Za to patří velké díky předínským
myslivcům, kteří dostali tento nápad a kance nám darovali.
Samozřejmě, že i velké díky patří našim sponzorům, kteří věnovali plno dárků
do tomboly. Proto také byla velká a hodnotná. Mezi tou hromadou všeho mohli hosté
najít dary obvyklé, jako je taburetka, a neobvyklé, jako je fůra hnoje. Měli jsme
ohromnou radost, že se toho tolik sešlo, protože bez tomboly by ples nebyl plesem.
Závěrem bych napsala, že se nám ples vydařil a tím se splnilo i naše přání. I když
bylo méně účastníků než obvykle, na zahradní skluzavku jsme vydělali a to nám udělalo
velkou radost. Ale co nám!  Až se děti budou klouzat…To bude teprv radosti!
Jana Málková

Sokol Předín - mládež
V podzimní části soutěže předínský fotbal reprezentovaly čtyři mládežnické týmy.
Jde o družstva mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků.
Po podzimní části soutěže si všechna družstva vedou velice dobře a v mistrovských
soutěžích okupují přední příčky tabulek ve svých kategoriích.
Mladší přípravka
Okresní přebor mladších přípravek 4+1 , skupina B – po podzimní části soutěže je
na 2. místě (z 9 družstev) o dva body za vedoucím Jemnickem.
Starší přípravka
Okresní přebor starších přípravek 5+1 , skupina B – po podzimní části soutěže je
na 1. místě (z 10 družstev) s tříbodovým náskokem před druhými Šebkovicemi.
Mladší žáci
Okresní přebor mladších žáků 7+1 – po podzimní části soutěže jsou na 4. místě (z 12
družstev). Na třetí Rudíkov ztrácejí 3 body, druhý Lipník 6 bodů a vedoucí Hrotovice 11
bodů, které v soutěži zatím neztratily ani bod.
Starší žáci
Okresní soutěž starších žáků 7+1 – po podzimní části soutěže jsou na 3. místě (ze 13
družstev) o skóre za druhou Vladislaví. Na vedoucí Stařeč ztrácejí 1 bod.
V zimní přestávce všechny mládežnické týmy trénovaly v tělocvičnách ZŠ Předín,
ZŠ Želetava a na multifunkčním hřišti s umělým povrchem v Římově. Zúčastnily
se několika turnajů a přípravných zápasů. Kategorie mladších žáků, mladší a starší
přípravky uspořádaly pro své věkové kategorie halové turnaje.
Tímto chci poděkovat všem rodičům a trenérům, kteří se na organizaci podíleli,
protože bez jejich pomoci bychom turnaje nezorganizovali.
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Pro jarní část soutěže si všechna družstva nasadila po podzimu laťku vysoko.
Obhajoba podzimního umístění bude hlavně záviset na přístupu všech hráčů při
trénincích a zápasech. Na nás trenérech je všechny hráče důkladně připravit pro jarní
část soutěže. To, jak jsme všichni pracovali v zimní přestávce, se uvidí na konci sezóny.
Na jaře si také odehrají první zápasy naši nejmenší hráči tzv. předpřípravka (ročník
narození 2006 a mladší), která je přihlášena do nemistrovské soutěže „Miniligy“.
Neustále probíhá nábor nových fotbalistů, abychom mohli doplňovat jednotlivé
věkové kategorie. Našim cílem je dát možnost všem dětem v Předíně a okolí, aby měly
dostatek pohybu a sportovního vyžití.
V příští sezóně chceme do soutěží přihlásit také mužstvo dorostu.
K tomuto je zapotřebí i dostatečný počet trenérů. Proto prosíme i tatínky dětí a další
zájemce z řad veřejnosti o trénování. Máte-li chuť, přijďte a pomozte při organizaci
a trénování. Vše děláme pro děti a máme radost z jejich pohybu i úspěchů. Můžete se
s námi o tuto radost podělit.

Námi organizovaný halový turnaj mladších žáků v Třebíči.

Sokol Předín - muži

Bohumil Vídenský

V T.J. Sokol Předín v současné době aktivně působí oddíl kopané, který je registrován
ve Fotbalové asociaci České republiky s 90ti členy. Fotbalové barvy Předína hájí
mužstvo mužů a dále čtyři mužstva žákovská.
Mužstvo mužů je po podzimní části ve skupině „B“ III. třídy, na 14. místě. Toto
umístění není lichotivé a reálně hrozí sestup do IV. třídy.  Jak výsledky zlepšit ví asi
většina fanoušků, posílit hráčský kádr a vyměnit trenéry. Jakými hráči mužstvo posílit
a jakého najít trenéra? Čím vyšší kvalita, tím vyšší finanční zátěž. Vzniká otázka, zda
peníze dát do fotbalové hry nebo do zázemí. Současné vedení T.J. Sokol Předín má tuto
otázku vyřešenou.
Je třeba si uvědomit, že   T.J. Sokol Předín je občanským sdružením, které má
v majetku hřiště, kabiny a ostatní přilehlé plochy. K udržení současného stavu
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a k dalšímu postupnému rozvoji jsou zapotřebí nemalé finanční   prostředky
a spousta brigádnických hodin. Mimo jiné se v roce 2012 dostavěla zeď
u parkoviště, dodělalo se 10 polí zábradlí kolem hřiště a udělala se fasáda na jižní
straně kabin. Na letošní rok jsou naplánované další akce na vylepšení zázemí.
Finanční  prostředky na údržbu a rozvoj majetku T.J. získává částečně z rozpočtu
Obce Předín a dále z pořádání sportovních a kulturních akcí.
Vroce 2012 Sokol  uspořádal vepřové hody, dvě taneční zábavy, podílel se na stavění
máje, dětském dnu, dále pořádal turnaj Předín CUP a žákovský turnaj při příležitosti
80 let založení Sokola. Letos již uspořádal  vepřové hody a jednu taneční zábavu. Další
akce jsou již naplánovány,  nejbližší bude taneční zábava se skupinou Kyvadlo dne
20. 4. 2013.
Na brigádnických hodinách a na pořádání sportovních a kulturních akcí se
převážně podílí současní hráči mužstva mužů. Bez nich by udržitelnost majetku
T.J. nebyla možná, rozvoj už vůbec ne. Nákupem nových  fotbalistů by možná byla
pozvednuta kvalita fotbalové hry, ale na druhé straně by současní hráči přestali hrát
a zřejmě se i podílet na hospodářské činnosti T.J. Sokol Předín. V tomto případě
by hrozilo, že na úkor lepších fotbalových výsledků, by T.J. Sokol Předín přišel
o zázemí, které je oceňováno nejen ve fotbalových kruzích na okrese Třebíč. Další
otázkou je zda se předínský fanoušek bude radši dívat na předíňáky nebo na cizí
hráče (žoldáky), kteří za Předín jenom hrají.
Z tohoto vyplývá, že současné vedení T.J. Sokol Předín upřednostňuje zázemí
před fotbalovou hrou a posilování kádru mužů bude prováděno citlivě, aby
nedošlo k jeho rozpadu.  Současný kádr má plnou důvěru, kdy k záchraně bude
stačit více štěstí, které je u sportu nezbytné.  Dále se budeme snažit, v rámci svých
možností, vytvářet žákovským mužstvům takové zázemí, aby se mohli věnovat
pouze fotbalové hře a svými kvalitními výsledky šířit  dobré jméno Sokola Předín
i v budoucnu.
Kamil Vybíral

SDH Předín
I pro rok 2013 jsme si pro Vás připravili několik společenských akcí. Na co se
tedy můžete letos ještě v Předíně od hasičů těšit?
13. 4. Křest CD a oslava 25 let existence skupiny Morava.
Na této akci se objeví   velice zajímaví hosté, které jen tak v Předíně
nepotkáte. Koho jsme  tedy pozvali? Jako hlavní hvězda večera se představí
Petr Bende, tohoto zpěváka a multiinstrumentalistu není asi potřeba více
představovat.
Jako další host přijede Jarda Hypochondr – zpěvák, moderátor, hudební
skladatel, textař…  že by byla i šenkýřka?
Zuzana Míková - V roce 2003 se stala finalistkou soutěže Zlíntalent.
V soutěži Mladá píseň Jihlava si vyzpívala cenu Karla Vágnera
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a nabídku natočit vlastní singl. Následovala úspěšná účast v televizním pořadu
Rozjezdy pro hvězdy (TV Nova) – 1. místo – a na Czechtalentu – 3. místo.
Pět let působila v projektu Rockestra německého dirigenta Fridemanna Riehleho, se
kterým vystupovala v řadě zemí, např. v Dánsku, Německu, Lucembursku, Švýcarsku,
na Islandu nebo v Turecku.Rok 2009 strávila v Anglii, kde se věnovala zdokonalování
angličtiny a zpěvu v místních klubových kapelách. Po návratu se stává frontmanem
vlastní skupiny ZuZa.
V roce 2009 začíná spolupráci s Gondolán Bandem, zakládá skupinu Zuzana Miková
Quintet a také se stává zpěvačkou dívčí skupiny The Apples. Začátkem roku 2011 dostává
Zuzana Miková nabídku účasti v projektu Jiří Schelinger – československá pocta 2011,
který je vzpomínkou na tohoto interpreta. Zuzana Miková nazpívala společně se svou
kapelou píseň Léto s tebou. V roce 2012 byla na osobní pozvání Chrise Normana hlavním
hostem jeho turné po České republice, v září 2012 reprezentovala společně s Martinem
Dejdarem a skupinou Maxim Turbulenc Českou republiku na monumentálním koncertě
Integrácia 2012 v Košicích. V lednu 2013 ukončila spolupráci se skupinou The Apples
a vydává se na sólovou dráhu.
Skupina Black Bull – troška hardrocku jistě během večera neuškodí.
Skupina 365 rock – pelhřimovská rocková skupina jejíž členy jsme již mohli
v Předíně vidět například v kapele Bagr, nebo Kabát Tribute.
a další hosté…
7. 5. Extáze – tradiční zábava, netradičně v úterý, den před státním svátkem
s třebíčskou skupinou Extáze.
10. 8. Jihlavská Openliga v požárním útoku – letos v sobotu, již šestý ročník
soutěže „O pohár starosty obce Předín“
Pouť 28. 9. – Tradiční sobotní pouťová zábava o kterou se podělí skupiny Noise
a Extáze.
Vlastimil Hons

Kino

Jak už jsem uváděl v předchozích vydáních Předínského zpravodaje, došlo v naší
zemi, stejně jako i po celém světě, během uplynulých zhruba 18 měsíců k velmi zásadní
změně ve filmové distribuci. Po 117 letech od vynálezu filmu a vzniku kinematografu
je tento způsob veřejného předvádění filmů prakticky u konce. Vzhledem k postupující
a nyní již z velké části dokončené digitalizaci českých kin naši filmoví distributoři
již v loňském roce radikálně omezili vydávání nových premiér  na klasickém 35mm
filmovém pásu. Vzhledem k tomu se nabídka filmů, ze kterých jsme mohli loni sestavit
program, zredukovala oproti předchozím rokům zhruba na čtvrtinu (!) a letos bychom
dokonce nové tituly, vydané ještě na „pětatřicítce“ a zároveň dostatečně atraktivní i pro
naše diváky, spočítali na prstech jedné ruky. V předínském kině jsme tak loni nemohli
a ani letos nemůžeme uvést několik velkých až zásadních hitů, které dokázaly během
posledních měsíců zaplnit větší digitalizovaná kina.
Procházím-li první třicítku nejnavštěvovanějších filmů roku 2012 v ČR, byli tak naši
diváci ochuzeni např. o českou komedii Láska je láska, tři napjatě očekávané americké
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comicsové adaptace (Avengers, Temný rytíř povstal a Amazing Spider-Man), rodinné
animované filmy Rebelka, Hotel Transylvánie a Kozí příběh se sýrem, „vetřeleckou“
sci-fi Prometheus, čtvrtý díl hraného Asterixe a Obelixe nebo novou verzi Anny
Kareniny. Tím nejlepším (a pro nás bohužel nejsmutnějším) na konec jsou ovšem
nová a celosvětově vůbec nejúspěšnější bondovka Skyfall (4.místo) a dobrodružná
fantasy předcházející superúspěšné trilogii Pán prstenů s názvem Hobit: Neočekávaná
cesta (2.místo) – právě tyto filmy nás připravily o největší esa v programu a o nejvíce
diváků v hledišti. Podtrženo a sečteno: ze zmíněné „Top 30 ČR 2012“ jsme loni mohli
v našem kině uvést pouhých 11 premiér, dalších 7 můžeme se zpožděním uvést ještě
letos a zbývajících 12 filmů nám zůstalo zapovězeno.
Co se týká letošních premiér, z dosavadní první dvacítky nejnavštěvovanějších filmů
nemůžeme díky jejich digitálnímu formátu uvést ani jediný (!!!) – namátkou alespoň
prvních pět: Troškovu letní komedii Babovřesky, Tarantinův western Nespoutaný
Django, americké muzikálové Bídníky, tuzemský animovaný Čtyřlístek ve službách
krále a akční hororovou komedii Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic.
Je to smutné, ale je to tak.
Než se dostanu k letošnímu provozu našeho kina, tradičně nejdřív zrekapituluji
loňský rok: V loňském roce se v našem kině uskutečnilo 32 představení (včetně 2
školních) ve 24 hracích dnech, během nichž jsme uvedli stejný počet filmů. Celková
návštěvnost byla 771 diváků, tržby činily 30.869,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla
24,09 diváka na 1 představení, průměrné vstupné skončilo na 40,04 Kč. Pokles
výsledků oproti roku 2011 je dán nejen nižším počtem představení (o 27 %), ale hlavně
výše zmíněnou nedostupností většiny diváckých hitů. Na závěr si opět neodpustím
porovnání s celostátními ukazateli: v ČR byla loni průměrná návštěvnost 27,80 diváka
na představení, zatímco průměrné vstupné se díky nárůstu digitálních projekcí (včetně
3-D) vyšplhalo na 114,08 Kč. Alespoň zde se tedy naše „konkurenční výhoda“ proti
ostatním kinům naopak zvyšuje…
Pětice nejnavštěvovanějších filmů roku 2012 v našem kině je následující:
1. Madagaskar 3 		
(16.9.)
2. Doba ledová 4		
(7.10)
3. Saxána a Lexikon kouzel
(1.4.)	  
4. Líbáš jako ďábel		
(22.7.)	  
5. Okresní přebor: Posl.zápas…
(29.7.)	  	
A jak to vypadá s provozem našeho kina letos? Vzhledem k výchozí situaci, dané
programovým „embargem“ filmových distributorů, jsme připravili pro tuto sezónu
silně zredukovaný program, situovaný výhradně do letního období, ve kterém uvedeme
v 8 nedělních termínech (se čtrnáctidenními odstupy) poslední loňské premiéry,
dostupné na klasickém filmovém pásu, které už jsme nestihli obehrát před obvyklou
zimní přestávkou a o které naši diváci projevili největší zájem v naší podzimní
minianketě. Případně 1-2 zcela nové tituly, které ještě letos na 35mm formátu vydány
budou. Promítat tedy začneme zřejmě až 9. června a návštěvníkům nabídneme mj. vítěze
letošních Českých lvů - detektivní thriller Ve stínu s Ivanem Trojanem v hlavní roli,
dále pátý (poslední) díl romanticko-hororové Twilight ságy s podtitulem Rozbřesk –
18

2.část, úspěšnou a originální komedii „pro dospělé“ Méďa, třetí díly trikového Alvina
a Chipmunků a tuzemských Bastardů, „akční koncert“ Expendables – Postradatelní
2 (Stallone, Lundgren, Statham, Jet Li, Van Damme, Willis, Schwarzenegger a sám
Chuck Norris vedle sebe v jednom filmu!!!), další (a u nás prozatím poslední) domácí
snímek Modrý tygr, zajímavou adaptaci stejnojmenného románu Atlas mraků a možná
jedinou letošní novinku, animovanou „pravěkou“ komedii Croodsovi.
Další osud našeho kina je nejistý. V zásadě jsou tu tři možnosti, případně jejich
kombinace:
1.
Ukončit jeho provoz
2.
Přejít na náhradní digitální projekci z DVD a Blue-ray disků, což si
vyžádá nemalé náklady na nový projektor a zvukovou aparaturu
3.
Pokračovat v projekcích z 35mm filmových kopií a uvádět pouze
starší a méně atraktivní tituly nebo reprízy
Čemu byste dali přednost vy?
Rád bych tedy do našeho kina v červnu pozval všechny naše stálé diváky
i příležitostné návštěvníky na poslední sezónu promítání z klasické „pětatřicítky“.
Přijďte si vychutnat „svůj“ film v hledišti sálu na širokém plátně – tak, jak byl natočen,
ve správném formátu, tedy bez stranových „ořezů“ nebo bez černých vodorovných
pruhů, jak je znáte ze svých obrazovek a monitorů. Podotýkám, že letos budete mít
poslední a jedinečnou možnost navštívit už poslední klasické kino v širokém okolí,
které se shodou okolností nachází právě v naší obci…
Karel Střecha, vedoucí kina

Malé předínské muzeum

Naše muzeum bylo zařazeno do sítě venkovských expozic Regionu   Renesance.
Projekt si neklade za cíl důkladně a beze zbytku návštěvníka seznámit s daným tématem,
ale spíše jej pobavit, dát mu možnost zavzpomínat a třeba i zamyslet se nad vrtkavostí
historie. Jednotlivé expozice, zaměřené na typická témata života na Vysočině, vznikly
převážně z nadšení místních obyvatel, z hrdosti nad tím, co naši předci dokázali a na co
by byla škoda zapomenout. V současnosti je v síti 12 malých muzeí a postupně se
do sítě zapojují další expozice.
Snahou projektu je udržet v našem regionu turisty, nabídnout jim ne jedno malé
venkovské muzeum, ale možnost objet a navštívit několik takových muzeí. Také u nás
se můžete zapojit do tohoto projektu – při návštěvě předínského muzea získáte pěkné
desky na pohlednice a pohlednici našeho muzea. Je zde také informační mapa, ze které
se dozvíte o umístění ostatních expozic. Při jejich návštěvě se dozvíte něco zajímavého  
a dostanete   pohlednici. Když objedete všechny, získáte ucelenou sbírku pohlednic
muzeí a expozic Regionu Renesance.
V síti expozic Regionu Renesance jsou tato muzea: Mrákotín – Kamenictví,  Třešť –
Tesla – dědictví čs.elektroprůmyslu, Hluboká – Život u železné opony, Telč – Muzeum
techniky, Dolní Cerekev – Expozice městyse Dolní Cerekve, Stonařov – Expozice
meteoritů, Radkov – Obecná škola, Hodice – Expozice místní dráhy Kostelec-Slavonice,
Vratěnín – Poštovní stanice, Kostelní Myslová – Genius loci, Předín – Knoflíkářství.
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Možná vás tato informace zaujme  a bude inspirací jak využít volný čas o víkendu
nebo o prázdninách.
Miluše Pospíšilová
NABÍDKA PRO SENIORY A MÉNĚ MOBILNÍ OBČANY
Jistě se k vám dostala informace, že rozhledna na hoře Mařence je otevřena.
Možná byste se rádi k rozhledně nebo dokonce na rozhlednu podívali, ale není
již ve vašich silách k rozhledně dojít pěšky. Napadlo nás pro vás zorganizovat
na jaře za pěkného počasí výlet autobusem až pod horu Mařenku, ale zbývající
usek tzn. vystoupání až k rozhledně byste museli zvládnout svým tempem samy.
Nikam by se nechvátalo, času by bylo dost.
Tímto bychom potřebovali zjistit váš zájem o tuto akci, abychom mohli objednat
autobus.
Hlaste se do konce dubna na tel. 568 884 377 ( obecní úřad )
nebo osobně u místostarostky ( popřípadě na tel . 736 544 609 ).
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