PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 31

Loňské velikonoční vejce

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období říjen 2013 – duben 2014
17-13-4 (19. 11. 2013)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. ZZ00507.0512 na akci:
Stavební úpravy části objektu MŠ na zdravotní středisko
ve výši 109.000,- Kč č. FV00622.0019 z Programu obnovy
venkova Vysočiny uzavřenou mezi Krajem Vysočina
a Obcí Předín.
- kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Předín a vlastníky
bytového domu Předín č.p. 226 a 227 na prodej pozemku p.č. 104/5 – ostatní plocha
(manipulační plocha) o výměře 1924m2 za 67.340,- Kč. Pro zajištění přístupové
cesty ke garážím, které jsou na uvedeném pozemku a nejsou ve vlastnictví
vlastníků bytového domu, je součástí smlouvy zřízení věcného břemene, které je
zřízeno bezúplatně a bude přecházet s vlastnictvím nemovitosti na jejího každého
nabyvatele.
- 		 kupní smlouvu mezi Obcí Předín a panem Zdeňkem Novákem, Hory 24 o odkoupení
dílu a) pozemku p.č. 2217/1 – ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Hory a dílu b)
pozemku p.č. 2143/4 – ostatní plocha o výměře 10m2 v k.ú. Hory za 1.260,- Kč.
- rozhodnutí hodnotící komise o vyloučení uchazečů TURČINA s.r.o. se sídlem
Havířov – Prostřední Suchá a VIVAS CZ s.r.o. se sídlem Brno z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“.
- 		 rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“. Veřejná zakázka se přiděluje uchazeči:
Vlastimil Zelený, Brtnice, jehož nabídková cena ve výši 8 835 499,82,- v Kč
bez DPH byla vyhodnocena jako nejnižší. V pořadí druhá skončila firma S.O.K.
stavební, s.r.o. Třebíč, s nabídkovou cenou 8 971 442,49,- Kč bez DPH.
- 		 mimořádný příspěvek pro Mikroregion Podhůří Mařenky na splátku úvěru za
4. čtvrtletí 2013 na výstavbu rozhledny Mařenka ve výši 55.040,- Kč.
žádá:
- Obecní úřad v Předíně o vydání rozhodnutí o povolení pokácení 1 ks javoru
na pozemku p.č. 2098/2 v majetku obce.
18-13-5 (17. 12. 2013)
Zastupitelstvo obce
schválilo :
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014. Financování bude probíhat 1/12
objemu rozpočtu 2013 do doby schválení rozpočtu na rok 2014.
2

- 		 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“
mezi Obcí Předín a Vlastimilem Zeleným se sídlem Zemědělská 454, Brtnice. Cena
díla vč. DPH a bez rezervy činí 10 690 954,82,- Kč.
- 		 Mandátní smlouvu pro inženýrskou činnost ve výstavbě mezi Obcí Předín a 3 Tech.,
s.r.o., Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč. Předmětem smlouvy je zabezpečení funkce
technického dozoru investora při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti
ZŠ Předín“ za nejvýše přípustnou celkovou částku ve výši 157.058,- Kč vč. DPH.
- 		 Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“ mezi Obcí Předín a Miroslavem
Beránkem, Babice 66, 675 44 Lesonice za smluvní cenu ve výši 12.000,- Kč vč.
DPH.
- 		 Smlouvu o vkladu majetku mezi Obcí Předín a DSO Vodovody a kanalizace, Kubišova
1172, 674 01 Třebíč. Předmětem smlouvy je vložení movitého a nemovitého majetku
ve vlastnictví Obce Předín, získaného realizací akce Prodloužení vodovodu v obci
Předín, v účetní hodnotě 254 077,70,- Kč, do hospodaření svazku.
- 		 Směrnici č. 1/2013 o schvalování účetní závěrky obce.
pověřuje:
- radu obce a starostu obce k podpisu návrhu smlouvy, s tou bankou, která předloží
smlouvu do 15.1.2014 a nabídne všeobecně nejvýhodnější podmínky.
19-14-1 (14. 1. 2014)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., IČ 45317054 na financování projektu „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Předín“: dlouhodobý úvěr na spolufinancování výše
uvedeného projektu ve výši 3 000 000 Kč s vyčerpáním do 31.12.2014. Úvěr bude
splácen od 31.01.2015 pravidelnými měsíčními lineárními splátkami jistiny ve výši
50 000,00 Kč, poslední splátka jistiny 31.12.2019 ve výši 50.000,00 Kč. Roční
úroková sazba pevná ve výši 1,74% p.a. Úvěr bude zajištěn 2 ks krycí blankosměnky
včetně podepsání Smlouvy o zajištění blankosměnkou. Cena za vedení úvěrového
účtu 200,00 Kč měsíčně, rezervace zdrojů 0,0% p.a..
pověřuje :
- starostu podpisem smluvních a zajišťovacích dokumentů a souhlasí se zněním níže
uvedené doložky, která bude uvedena ve smluvních a zajišťovacích dokumentech.
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané
příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem
o veřejných zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou
případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této
Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 19/2a, 19/2b přijatým
na jeho zasedání konajícím se dne 14.1.2014.
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20-14-2 (6. 3. 2014)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- inventarizaci obecního majetku k 31.12.2013.
- rozpočet obce na rok 2014 s příjmy ve výši 13,264.500,- Kč a výdaji ve výši
13,264.500,- Kč.
- rozpočtový výhled obce Předín na r. 2015-2016.
- záměr prodat obecní budovu č.p. 119.

Plánujete letní dovolenou v zahraničí
- zkontrolujte si své cestovní doklady
O vydání nového cestovního pasu požádejte již nyní a nenechávejte podání žádosti
až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech
a ušetříte si čas i peníze.
Máte-li cestovní pas, zkontrolujte si jeho platnost a zjistěte si u zastupitelského úřadu
navštěvovaného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje a zda
v případě vycestování dítěte v doprovodu jiné osoby než rodiče (zákonného zástupce)
nebude vyžadován mimo platného cestovního dokladu také písemný souhlas rodičů
s cestou dítěte do zahraničí.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme
včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie, lze kromě cestovního pasu, použít rovněž
občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 je možno požádat o vydání občanského průkazu
také pro občany mladší 15 let.
Novelou č. 159/2013 Sb. bylo od 21.6.2013 zlegalizováno cestování na občanský
průkaz i do států mimo EU. Ministerstvo zahraničních věcí sdělením v č. 166/2013
Sb., zveřejnilo seznam států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským
průkazem. Jsou zde zařazeny tyto státy: Chorvatská republika, Albánská republika,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská
republika.
Pokud cestujete do zemí mimo Schengen, potřebuje každý platný cestovní pas
včetně dětí, které s Vámi cestují.
Využijte všech úředních dnů na Městském úřadě Třebíč včetně elektronického
objednání přes internet, které najdete na oficiálních internetových stránkách města
Třebíče www.trebic.cz, E–objednávání klientů ve dnech pondělí, středa 8:00 - 17:00
hod., úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 15:00 hod. (od 14:00 do 15:00 hod. omezený provoz).
Pořizování fotografie žadatele se provádí přímo na městském úřadě ve fotokabince, kde
se současně vyplní i žádost o doklad.
Informace z odboru správních činností, Městský úřad Třebíč
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Letem obecním světem
Komunitní škola Předín
Od října roku 2013 pokračují kurzy v Komunitní škole Předín. Prvním byl kurz
angličtiny, kde se každé úterý schází zájemci o výuku angličtiny, ve středu v podvečer
se setkáváme v keramické dílně a od listopadu mají ženy možnost si každý čtvrtek
večer protáhnout tělo pod vedením cvičitelky Jany Báňové. Dobrý ohlas mají také
jednorázové akce – vaření s recepty, tvoření, chystáme také zájezdy do Laguny
v Třebíči.
Recepty z cukety – 18. 10. 2013
Tento nápad vzešel
od mladých „předíňaček“.
V
páteční
odpoledne jsme se sešli
v kuchyňce základní
školy a připravovali
a ochutnávali jsme
cuketové lívance, pomazánky, řízečky, koláč
a sekanou. Vše bylo
dobré a hlavně zdravé.
Účastnice
obdržely
Cuketovou kuchařku.
Jdeme ven – 20. 10. 2013 ke Zlatomlýnu.
Byl krásný barevný podzimní den a nevelká skupinka turistů vyrazila kolem hájovny
na Hadí hoře ke Zlatomlýnu. Obdivovali jsme vodopád pod rybníkem, krásy podzimu
a zaznamenali jsme dění na Hutích. Škoda, že o nedělní pochody do okolí je mezi
předíňáky tak malý zájem.
Setkání seniorů
16.11.2013 - v sobotu odpoledne se autobus naplněný seniory vydal směrem
ke Štěměchám. Čekalo je tam již patnácté SETKÁNÍ SENIORŮ z obou obcí a také
vtipný program, příjemné prostředí a pravá dechová hudba. Veselo bylo do pozdních
nočních hodin.
Vítání občánků
V sobotu 23. 11. 2013 jsme v obřadní síni kulturního domu přivítali šest nových
předínských občánků. Jsou to: Veleba Robin, Svobodová Sofie, Tříletý Tomáš,
Ozoráková Klára, Fojtík Oliver, Mátlová Gabriela.
5

Adventní tvoření
V pátek 29. 11. 2013
jsme se sešli v předínském
kulturním
domě na ADVENTNÍM
TVOŘENÍ,
které
pro tvořivé občany
připravila
Komunitní
škola
Předín.
Pro
dospělé
jsme
měli
připravenou
výrobu
adventního
věnce
a svícnu. Pro děti tvoření
papírových vánočních
ozdob a ubrouskovou
techniku při výrobě vánočního svícnu. Sešlo se nás okolo stovky. K předvánoční náladě
přispěl také pomerančový vánoční punč a připravené pohoštění.
Vánoční koncert v kostele připravila ZŠ a MŠ Předín a farnost Předín na neděli
22.12.2013 v 17,00 hodin do předínského kostela sv. Václava. S programem vystoupil
pěvecký soubor Pavoučci ze základní školy.
15. předsilvestrovský výstup na Mařenku  
Proudy lidí už od ranních hodin 28.12.2013 směřovaly k vrcholu, zahaleném v mlze.
Sraz na vrcholu byl v pravé poledne. Na Mařenku se vycházelo z obcí mikroregionu
Podhůří Mařenky a to z Chlístova, Markvartic, Štěměch, Římova, Čáslavic, Rokytnice
nad Rokytnou a samozřejmě z Předína. Postupně se u rozhledny vystřídala víc než
tisícovka lidí, byl to výstup v pořadí již 15. Kdo zvolil cílovou stanici Hospodu na hřišti
v Předíně, byl odměněn opravdu povedeným gulášem.

Trumpetista z Lesonic
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My tři králové jdeme v vám...
Dva lednové víkendy
procházeli naší obcí
TŘI KRÁLOVÉ pod
záštitou paní Milušky
Vybíralové.
Výtěžek
sbírky přispěje k činnosti
především
Oblastní
charity Třebíč, která
ve svých 23 zařízeních
na území regionu pomáhá
lidem, kteří se ocitli
v těžké životní situaci.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč v lednu 2014 byl rekordní a činil 1 960 346 Kč, tj.
o 77 817 Kč více než vloni. Na této akci se podílelo 396 skupinek koledníků a zapojilo
se do ní přes 1 200 dobrovolných pomocníků. A kolik se podařilo vybrat našim
koledníkům u nás? Při otvírání pokladniček bylo sečteno: 9 465 Kč. Díky.
Vepřové hody
To je dobrá akce Sokola Předín. V sobotu 18.1.2014 jsme se mohli těšit na prodej čerstvých
výrobků a to hlavně na jelítka a jitrničky, tlačenku, čerstvé maso, sádlo, škvarky, … a mohli
jsme si pochutnat na výpečcích a čerstvě usmažených řízečcích. No, kdo by odolal.
Třebíčský zámek a bazilika
V listopadu 2013 byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen zámek v Třebíči. Čekají
tam na vás tři nové prohlídkové trasy. Mne překvapilo především skloubení moderního
s historickým, podle mého je to proměna povedená. Za zhlédnutí stojí překrásná bazilika,
které je zařazena mezi památky UNESCO. Pro děti připravilo MKS Třebíč na zámku
tvůrčí interaktivní expozici Cesty časem s několika programy, kterých se mohou zúčastnit
děti a žáci škol, ale o víkendu i rodiny s dětmi. Děti naší mateřské školy se zúčastnily
v lednu 2014 programu Kde se vzal chléb? a moc si ho užili. Setkali jsme se s vstřícným
a ochotným vystupováním ze strany zaměstnanců MKS. Děkujeme jim za pěkný zážitek.
Zajeďte se přesvědčit.
Plesová sezóna
25. 1. 2014 ples SDH Předín – hudba NOISE + DUO MUSIC
15. 2. 2014 Školní ples s hudbou KALYBR
22. 2. 2014 PLES Slavie Chlístov
15. 3. 2014 párty Sokola Předín - karaoke
22. 3. 2014 karneval s Inkou Rybářovou
28. 3. 2014 zábava SDH Předín – EXTÁZE + NOISE
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Zápis do základní školy  

V úterý 21.1. se konal zápis dětí do 1. ročníku základní školy v Předíně na školní rok
2014/2015. Bylo zapsáno 11 „prvňáčků“. Přejeme jim hodně radosti, spokojenosti
v naší škole a „bezbolestné“ získávání nových vědomostí, dovedností a návyků.
Ochotnické divadlo  
Tradice
ochotnického
divadla v Předíně je
dlouhá a velmi bohatá.
Na tuto tradici navázala
skupina nadšenců před
patnácti lety a každý
rok
na
Velikonoce
nás překvapí nějakým
pěkným
nacvičeným
kouskem.
V
roce
2000 to byla hra Zlý
jelen a v těsném sledu
následovala představení Na tý louce zelený, Sto
dukátů pro Juana, Dámy a husaři, Sládci, Charleyova teta, Nejlíp je u nás, Dalskabáty,
hříšná ves, Ostrov milování, Sňatková podvodnice, Podskalák, Hrátky s čertem, Poprask
na laguně a O brejlatý princezně. Zvláště oblíbené jsou u nás v Předíně operetky se
zpěvy. I letošní Velikonoce budeme mít možnost jednu shlédnout. Předínští ochotníci se
pustili do nácviku lidové operety o dvou dějstvích s názvem NAZDAR, TATI!
K tomuto patnáctiletému výročí ochotnického divadla v Předíně bude připravena výstava
fotografií, kterou si budete moci prohlédnou na představeních v sobotu 19. 4.
a v neděli 20. 4. 2014. Předínští divadelní ochotníci se těší na vaši návštěvu.
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OSOBY A OBSAZENÍ:
CHARLIE WONDER				
Arnošt Urbánek
ŠÁRKA CTIRADOVÁ				
Ivana Vrbková
VÁCLAV VONDRA				
František Vrbka
ELIŠKA, jeho žena				
Romana Mašterová
HANA, jejich dcera				
Jana Běhounková
ŠTĚPÁNKA CAPICAROVÁ			
Miluše Vybíralová
RUDA, její syn		
			
Stanislav Tománek
ALBÍN BALBÍN, listonoš 			
Bohumil Královský
ALOIS HAVRDA 				
Jan Petrů
MARY HALLOVÁ 				
Andrea Královská
TOMMY, její syn 				
Lukáš Tománek
STANISLAV VRÁNA, hostinský 			
Jiří Frenc
VĚRA, jeho žena					
Andrea Královská
ZDENA, jejich dcera				
Aneta Navrátilová
JOSEF ADAMEC, řídící a kapelník			
Miroslav Tindl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁPOVĚDA					
František Krutiš
SCÉNA						
Arnošt Urbánek
MASKY						
Irena Olivová
OSVĚTLOVAČ					
Zdeněk Skála
HUDEBNÍ REŽIE A DOPROVOD			
Ivana Suchnová
REŽIE		

				

Soubor

Fara
Jak jste si mohli jistě povšimnout, byla poskytnuta součinnost při úklidu fary a jejího okolí.
Po skončení nájemního vztahu rodiny Bláhovi, kteří budovu fary dlouhodobě užívali,
byla po dohodě s farním úřadem a radou obce dohodnuta spolupráce při revitalizaci farní
zahrady, fary a hospodářských budov. Obecní úřad poskytl techniku a farní úřad poskytl
dobrovolníky na úklidové práce. Jedná se o nemovitost, která je ve značně neutěšeném
stavu v historické části obce a spolu s kostelem a bezprostředním okolí tvoří nespornou
dominantu obce. Zájmem obce je, aby ve spolupráci s Římskokatolickou církví, jako
majitelem výše uvedených nemovitostí, došlo k postupné opravě a úpravě budov a jejich
okolí. Budou vyvolána jednání o dalším postupu a možnostech řešení v této věci.
Práce v lese
Jako v každém roce pokračovaly v letošním roce standartní práce v obecním lese
dle lesního hospodářského plánu. Bylo vytěženo cca 300 m3 dřevní hmoty, převážně
v režimu úmyslné těžby a z části v režimu nahodilé těžby. Uvolněné paseky byly
zbaveny klestu a buřeně a nově osázeny. Na obnovení pasek se již tradičně podíleli
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dobrovolníci z řad členů TJ SOKOL Předín, myslivců a členů rady obce. Celkem bylo
vysázeno 3000 sazenic smrku, 150 sazenic olší, 150 sazenic modřínu a 100 sazenic
kontejnerovaného buku.
Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se svou účastí a pomocí podíleli jak
na pracech v lese, tak na úklidu fary a jejího okolí.
Arnošt Urbánek, starosta
Zájezd Komunitní školy Předín do laguny v Třebíči
První na zkoušku se konal v pátek odpoledne 31. 1. 2014, jelo nás 22 a moc jsme si užili
nový aquapark, teplou vodu, různé trysky. Všem se to moc líbilo a tak jsme za měsíc
7. 3. 2014 jeli znovu a 11. 4. 2014 ještě jednou. Jsou to fajn páteční odpoledne.
V zájezdech budeme pokračovat na podzim.
•

Co nás čeká:
19. a 20. 4. 2014 divadelní představení předínských ochotníků v KD Předín
Nazdar, tati !
30. 4. 2014 Stavění máje a čarodějnice
16. 5. 2014 Recepty z listového těsta
31. 5. 2014 Dětský den
28. 6. 2014 Předín CUP
9. 8. 2014 O pohár starosty – Jihlavská OPEN liga v požárním útoku
26. 9. 2014 pouťová zábava Sokola Předín s hudbou KALYBR
27. 9. 2014 pouťová zábava SDH Předín s hudbou NOISE + EXTÁZE

Oznámení ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vážení občané Předína,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 4. 2014 registrujeme nové pacienty. Nově budeme
ordinovat i v Opatově. V příštím roce plánujeme rozšíření ordinačních hodin.
MUDr. Boris Hronza, MUDr. Zdeňka Kotyzová
Ordinační hodiny
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Předín (MUDr. Z. Kotyzová)
PO
13:00-15:30
ČT
10:00-12:00
Opatov (MUDr. Z. Kotyzová)
PO
16:00-18:00
ST
7:30-12:00
ČT
7:00- 9:00
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Třebíč, Poliklinika Vltavínská (MUDr. B. Hronza)
PO
7:00-12:00
ÚT
7:00-12:00
ST
7:00-12:00
ČT
13:00-18:00
PÁ
7:00-12:00

Co se děje v základní škole
Zdravá předínská škola
Již několik let se předínská škola pyšní titulem „Zdravá škola“. Co to vlastně
znamená?
Zdravá škola musí splňovat celou řadu nejrůznějších kritérií. V podstatě jde o to,
aby školní prostředí bylo pro žáky co nejvíce podnětné, bezpečné, přehledné, přátelské
a smysluplné. Zdravá škola se snaží, aby ji žáci navštěvovali rádi a aby se v ní cítili
dobře, protože jenom tak jim může dát pevný základ do života.
O co tedy ve zdravé škole usilujeme?
1/ Pohoda prostředí
- údržba budovy a vybavení školy
- estetika interiéru a exteriéru
- dobré vztahy
- přívětivý režim školy
- zdravá výživa
- dostatek pohybových aktivit
2/ Zdravé učení
- smysluplnost výuky
- možnost výběru, přiměřenost
- prevence sociálně patologických jevů
- zájmové kroužky a volnočasové aktivity
- spoluúčast a spolupráce
- motivující hodnocení
3/ Otevřené partnerství
- škola jako demokratické společenství
- škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce
Zvládnou tohle všechno je běh na dlouhou trať, je k tomu nutná pevná spolupráce
rodičů a učitelů a výsledek není zaručen. Má to však smysl jako máloco v životě, protože
jde o budoucnost našich dětí.
Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín
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Předtančení na školním plese
Na
začátku
prosince
nás
paní
učitelka
Kučerová
požádala o to, abychom
pod jejím vedením
nacvičili
předtančení
na předínský školní ples.
Někteří žáci z osmého
a devátého ročníku
souhlasili a tak jsme
začali…. Vybrali jsme
si písničku od skupiny
Kryštof a Tomáše Kluse
Cesta. Na nacvičení
jsme měli asi dva měsíce. Scházeli jsme se jednou za čtrnáct dní ve třídě, kde jsme
pilně secvičovali taneční figury. Pak přišel Den D. Přestože jsme měli velkou trému,
vystoupení se nám povedlo a všichni nás chválili. Pro velký úspěch se naše vystoupení
opakovalo ještě jednou před půlnocí.
Holky byly oblečeny v nádherných svatebních šatech, které naší škole daroval salon
Ella Třebíč. Klukům jejich oblečení také moc slušelo. Byly to hezké chvilky. Škoda jen,
že už si spolu takhle pěkně nezatancujeme.
Lucie Šindelářová, 8. ročník
Lyžařský kurz Jeseníky
Původní lednový termín lyžařského kurzu byl kvůli nepřízni počasí posunut na konec
února. Všech 25 členů lyžařské expedice se v pondělí ráno naskládalo do minibusu pana
Malíka a v sedm hodin jsme vyrazili na cestu. Cesta trvala asi tři a půl hodiny s jednou
přestávkou na benzinové pumpě. Do Jeseníků jsme přijeli a jen co jsme se ubytovali, šli
jsme na oběd. Za hodinku potom už zkušenější lyžaři poprvé sjížděli kopec.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První skupina byli dobří lyžaři, které měl
na starosti pan instruktor David Rozkol a druhou skupinu tvořili úplní začátečníci a ti,
co lyžovali poprvé minulý rok. Těm se věnovala paní Jana Báňová. Pomáhaly jí p. uč.
B. Kučerová a M. Chaloupková.
Přestože na svahu neležel téměř žádný sníh, na kopec jsme chodili 2x denně;
dopoledne na dvě hodiny a odpoledne skoro na tři. Na rozdíl od předchozího kurzu
jsme ke konci výuky měli volné jízdy. Vzhledem k tomu, že jsme na kopci byli téměř
sami, pořádně jsme si to užili.
Každý večer jsme po večeři hráli různé hry. V 10 hodin pak byla večerka.
Poslední večer jsme obdrželi známky za lyžování. Všichni účastníci, zvláště ti z té
začátečnické skupiny, dostali jedničky za velké pokroky. Lyžařský kurz všem rychle
utekl a i přes to, že některé z nás bolely nohy, jsme si ho náramně užili.
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Cestou domů jsme navštívili papírny ve Velkých Losinách. Dozvěděli jsme se něco
o historii výroby papíru v Českých zemích, viděli jsme hlazení papírů a po prohlídce
jsme si mohli koupit nějaké suvenýry nebo dárečky. Potom jsme pokračovali v cestě
a okolo půl čtvrté jsme si už vegetili doma na gauči.
Moc se nám to všem líbilo a těšíme se na další lyžovačku. Příští kurz je naplánován
opět na první týden v lednu na to samé místo. Snad nám počasí bude přát.
SKOL!
Kristýna Cahová, 8. ročník
Školní Divadlo
2. března odehráli žáci z ochotnického kroužku při základní škole v Předíně divadelní
pohádkovou hru Sůl nad zlato. Vyprávěla známý příběh, o tom jak byla hodná Maruška
vyhnána z hradu kvůli tomu, že tatínkovi řekla, že ho má ráda „jenom“ jako sůl. Nakonec,
po všech peripetiích, král musel uznat, že sůl je nad všechno zlato a drahé kamení.
Také tato pohádka byla upravená panem učitelem Augustinem. Vždy totiž záleží
na tom, kolik lidí se přihlásí, že chce hrát divadlo. Pak pan učitel vytvoří požadovaný
počet rolí a vymyslí dialogy.
Hru jsme nacvičovali od začátku školního roku a opět jsme si to všichni náramně užili.
Přesto se nám při představení podařily pěkné překlepy.
Naše vystoupení jste mohli shlédnout v Předíně a o několik týdnů později i v Opatově.
Jelikož jsme byli šikovní, vybrali jsme nějaké peníze. Paní ředitelka nám řekla, ať
s nimi naložíme podle svého. Shodli jsme se na tom, že by bylo divné si peníze rozdělit,
a tak jsme si za to objednali pizzu.
Všichni bychom touto cestou rádi poděkovali panu učiteli za jeho trpělivost, neboť
to bylo někdy opravdu těžké nás ukočírovat.
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Herecké i neherecké obsazení:
Maruška				
Myslivec				
Král					
Královna				
Pobočník				
Kuchař				
Maminka myslivce			
Kotrč				
Klouzek				
Ivana (princezna)			
Hana (princezna)			
Královna lesa a pohádková babička
Zvukař				
Oponář				

Lucie Šindelářová
Patrik Dvořáček
Tomáš Kalina
Petra Vrzalová
Michal Trnka
Zdeněk Kalina
Monika Královská
Kristýna Cahová
Martina Jahodová
Soňa Křečková
Andrea Moucová
Lenka Zadražilová
Patrik Šindelář
Josef Šindelář
Tomáš Kalina, 9. ročník

a ve škole mateřské.....
Naše mateřská škola a projekt Malý zahradník
Naše mateřská škola je zapojena do celostátního projektu Malý
zahradník. Jedná se o vzdělávací program AGRO CS a.s. určený
mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou
výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem.
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Hlavním garantem
projektu je firma AGRO
CS a.s. Česká Skalice,
na
jednotlivých
projektech se podílejí
i partnerské firmy.
V současnosti jsou
jimi firma SEMO a.s.
a Plastia s.r.o.
Cílem projektu je
vzbudit u dětí zájem
o přírodu, o procesy
a zákonitosti, které
v přírodě probíhají,
budovat v dětech zodpovědnost a samostatnost. Cílem programu je také vytvoření
zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci
projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí
vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.
Naše školka byla podpořena v těchto projektech:
• Živý vánoční stromek – kde se děti seznámily s alternativou použít o vánocích
živý vánoční strome. Učily se pečovat o stromek v kontejneru a pak ho vysadit
do přírody
• Jak probudit cibulku – děti poznávaly různé druhy cibulí, poznávaly, které kytky
rostou z cibulky a učily se pojmenovat, pečovaly o truhlíky s cibulovinami
• Ptáčku, jak zpíváš – snažíme se přilákat do zahrady ptáky a tak ji oživit, starali
jsme se o ptáčky v zimě, krmili jsme je a pozorovali na krmítku. Teď pro ně
na naší zahrádce vypěstujeme slunečnice
• Jarní osení – děti se učily pracovat se zeminou a semínky, vysévaly do výsevních
misek osení, zalévaly a pozorovaly, jak roste
• Babiččina zahrádka – vedeme děti k práci na zahradě – hrabání, setí semínek
( ředkvičky, mrkev,…), výsadba brambor a cibule, zalévání. Děti pozorují, jak
roste zelenina. Poznávají ovocné stromy a keře. Uvědomují si také význam
čerstvé zeleniny a ovoce pro zdraví.
Na tyto projekty jsme získali všechen potřebný materiál a teď už jen s radostí a s pocitem,
že to má pro děti nějaký význam na naší zahradě pracujeme.
Pospíšilová Miluše, učitelka MŠ Předín

Třídění bioodpadu v našem regionu
V současné době je velkým a diskutovaným problémem snížení podílu organické
hmoty v půdách. Abychom tento trend zvrátili a zachovali přirozený koloběh živin,
měli bychom organickou hmotu formou kompostu do půdy vracet, a zabezpečit tak
lepší kvalitu půdy.
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Více jak 30 % odpadů, které v našem regionu odkládáme do popelnic, tvoří biologicky
rozložitelný odpad. Tento nevytříděný bioodpad je spolu s ostatními komunálními
odpady ukládán na skládkách odpadů, kde se bez přístupu vzduchu rozkládá, a při
tomto procesu vznikají nebezpečné plyny, které přispívají ke globálnímu oteplování.
Proto Svazek obcí „Skládka TKO“ ve spolupráci se společnostmi ESKO – T a TS
Moravské Budějovice připravili s finanční podporou z Evropských fondů v roce 2014
pilotní projekt „Živá hmota pro nový život aneb dejte šanci bioodpadům“. Jednotlivá
stanoviště na separovaný odpad se již rozšířila o hnědé kontejnery o objemu 770 l,
přizpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů. Biologicky
rozložitelný odpad je tak jednou týdně svážen a pak ukládán na kompostárnu.
Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který je rozložitelný pomocí živých
mikroorganismů, bakterií, kvasinek plísní, žížal a dalších mikroorganismů a je schopen
aerobního a anaerobního rozkladu. Tento odpad pochází ze zahrad, parků, lesů,
veřejných prostranství, údržby zeleně, ale i kuchyní. Výsledným produktem procesu
kompostování je kompost. Kompost je kvalitním hnojivem, který obsahuje vše, co
z půdy při pěstování rostlin odebíráme.
Informace o tom, které druhy odpadů jsou pro kompostování vhodné a které nikoliv,
jsou uvedeny na každé sběrné nádobě.
Do hnědých nádob je možné ukládat:
- Zbytky ovoce a zeleniny
- Zbytky rostlin - tráva, listí, kořeny, květiny
- Dřevní hmota, jemné nebo nadrcené větve, piliny
- Zbytky pečiva a obilnin
- Seno, sláma
- Skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, ubrousky
- Jadřince, pecky z ovoce
- Hlínu z květináčů
Do hnědých nádob není možné ukládat:
- Živočišné zbytky
- Maso, kosti, kůže
- Exkrementy zvířat
- Tekuté zbytky jídel
- Jedlé oleje
- Uhynulá zvířata
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Svoz bude probíhat od 24. 3. 2014 do konce listopadu v pravidelných týdenních
intervalech nově pořízeným vozem.
Správným tříděním a zpracováním bioodpadů docílíme kvalitního kompostu
a výborného hnojiva pro naše půdy, zahrady, záhony.

Umíme správně třídit neobvyklý odpad?
Většina z nás již dokáže běžný odpad roztřídit bez zaváhání. Do zelených
kontejnerů patří sklo, modrým náleží starý papír a do žlutých odnášíme plast.
Občas se však v domácnosti najdou neobvyklé odpady, které i svědomití tříditelé
vyhodí někam, kam ve skutečnosti nepatří. Kam vytřídit toner, střepy ze zrcadla,
obal od vajíček a další netypické odpady, vám prozradíme v následujícím článku.
1. Obaly od vajíček
Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím
vhodila do modrého kontejneru určeného ke sběru
papíru. Pravdou však je, že papírové obaly od vajec
jsou vyrobeny z těch nejméně kvalitních papírových
vláken a jejich další zpracování je problematické.
V tomto případě je tedy nejvhodnější netřídit a vyhodit
obal do klasického směsného odpadu. Podobné je
to s roličkami od toaletního papíru. Papír lze totiž
recyklovat pouze sedmkrát. Poté už je jeho vlákno
příliš krátké a nelze z něj papír opět vyrobit.
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2. Staré tonery
Staré tonerové kazety do tiskárny nejsou samy o sobě
považovány za nebezpečný odpad, teoreticky jej tak
můžeme beztrestně vyhodit do směsného odpadu. Pro
životní prostředí je však příznivější starou tonerovou
kazetu vytřídit, a zajistit tak její recyklaci. „Staré tonery
do tiskáren odebíráme společně s elektroodpadem.
Odevzdat je občané mohou na všech sběrných dvorech.
3. Rozbité zrcadlo
Ačkoliv by pravděpodobně většina z nás zamířila se
střepy z rozbitého zrcadla do nejbližšího zeleného
kontejneru na sklo, rozhodně tam nepatří. Sklo zrcadla
totiž obsahuje kovovou vrstvu, kterou ze skla nelze
sejmout. Správnou cestou je tedy vyhodit střepy
do směsného odpadu. Obdobně do zeleného kontejneru
nepatří ani autosklo, porcelán či plexisklo, které sem
občas některý z nepoučených tříditelů odpadů vyhodí.
4. Láhev od oleje
Pokud použitý obal od oleje bez rozmyslu házíme
do plastů, děláme chybu. Zbytky oleje v láhvi mohou
následnou recyklaci velmi zkomplikovat. Do plastů
patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou vodou
a přípravkem na mytí nádobí. V opačném případě jej
raději vyhodíme do směsného odpadu. Podobně je
lepší před vhozením do žlutého kontejneru vymýt
nebo alespoň pořádně vyškrábat i plastový kelímek
od jogurtu. Drobné znečištění plastových obalů sice
nevadí, ale je dobré mít na paměti, že mastnota a zbytky
potravin omezují recyklaci vytříděných obalů.
5. Vyřazená CD a DVD
S pokrokem techniky se často loučíme i se starými CD
nebo DVD nosiči a nastává otázka, kam s nimi. Odvézt
je můžeme do sběrného dvora, třídit je ale lze i spolu
s plasty.
6. Papírové kapesníky
Přestože jsou kapesníčky z papíru, po jejich použití
do kontejneru na papír z hygienických důvodů rozhodně
nepatří. Recyklaci papíru navíc ztěžuje jeho znečištění,
a proto do modrého kontejneru není vhodné vhazovat
ani mastné papírové obaly. Do starého papíru nepatří
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ani použité papírové pleny či dámské hygienické
potřeby, které navíc většinou obsahují také příměs
plastu. Znečištěný papír vyhazujeme do kontejnerů
černé či šedé barvy, určených na klasický směsný
komunální odpad.
7. Polystyrenové termoobaly
Termoobal, do kterého nám v restauraci zabalí
oběd s sebou, by kdekdo bezmyšlenkovitě vyhodil
do běžného odpadu. Polystyren je přitom druhem
plastu a představuje cennou surovinu. V přírodě
by se navíc sám nerozložil. Správně tedy patří
do žlutého kontejneru. Před jeho vyhozením však opět
nezapomínejme očistit ho od zbytků jídla.

Sokol Předín
Sokol Předín je aktivní složkou sportovního, ale také společenského dění v naší
obci. Na valné hromadě v březnu loňského roku byl do čela TJ Sokola Předín zvolen
výbor ve složení:
předseda			
Zdeněk Skála
místopředseda a pokladník
Kamil Vybíral ( oddíl fotbalu )
místopředseda		
Alena Malá ( oddíl sport pro všechny)
hospodář			
Pavel Šindelář
tajemník			
Zdeněk Vobůrka
členové			
Rostislav Dostál, Pavel Bouda,
				
Dušan Bouda, Bohumil Vídenský
Ve fotbalovém oddílu je 5 družstev a to mladší přípravka, kterou trénuje pan
Miroslav Novák, starší přípravka s trenérkami Janou Suchnovou a Věrou Kašparovou,
mladší žáci s trenérem Ivo Michálkem, starší žáci pod vedením Bohumila Vídenského.
Trenérem družstva mužů je Martin Mouca.
Našim fotbalistům se podařilo vybudovat pěkné fotbalové hřiště, které je naši
chloubou. Je radost sledovat nejen předínskou mládež na trénincích a všem trenérům,
kteří se jim věnují, patří velký dík.
Pospíšilová Miluše

Mladí hasiči znovu v Předíně
Na roky, kdy v Předíně naposledy fungovalo družstvo mladých hasičů už vzpomínají
jen pamětníci, ale právě z posledního fungujícího družstva dětí vznikla kostra dnešního
družstva mužů, které se může za svou éru pochlubit ne jedním úspěchem, nejen na poli
sportovním. Běhu času se ale bohužel neubrání ani hasiči a je tedy nutnost posílit naši
členskou základnu o mladší členy.
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Na začátku letošního roku, jsme si nechali udělat v základní škole nezávazný
průzkum a podle zájmu dětí, který nás mile překvapil, jsme začali podnikat patřičné
kroky, potřebné k zahájení činnosti mladých hasičů.
Hlavní vedoucí tohoto kolektivu bude pan Karel Pokorný. V současné době
připravujeme pro děti vybavení, tak abychom v průběhu května mohli začít s pravidelnými
schůzkami a tréninkem. Vzhledem k tomu, že bude tato činnost v Předíně novinkou,
rozhodli jsme se, uspořádat krátkou informační schůzku pro rodiče a děti, kde bychom
si přiblížili, co vůbec plánujeme v letošním roce podniknout. Toto setkání se uskuteční
v neděli 27.4. ve 14hodin v přísálí KD Předín a zveme na něj všechny zájemce o tento
krásný sport.
SDH Předín

Kino Předín se loučí s celuloidem
Loňský rok byl pro poslední přežívající „pětatřicítková“ kina, mezi které patří
i to naše, dost smutný. Vzhledem k již prakticky ukončené digitalizaci tuzemských
biografů bylo loni na „celuloidu“ vydáno pouze 11 nových filmů, ze kterých bylo
vzhledem k jejich rozdílné atraktivitě pro naše diváky použitelných pouze 7 – a z těch
můžeme většinu v našem kině uvést teprve letos. Navzdory tomu se nám ještě podařilo
sestavit na loňský rok „nouzový“ program částečně z úspěšných filmů předloňských,
které už jsme nestihli obehrát před obvyklou zimní přestávkou, částečně ze 3 novinek,
které ještě na 35mm formátu vydány byly.
Už druhým rokem ale nebylo možné našim divákům nabídnout ty vůbec
nejnavštěvovanější tituly, které byly kinům k dispozici pouze v digitální verzi.
Z prvních 20 nejnavštěvovanějších premiér roku 2013 jsme tak nemohli uvést
zejména velmi úspěšnou Troškovu komedii Babovřesky (v ČR 1.místo, celkem 648
tis.diváků), druhý díl Hobita (2.místo, 569 tis.d.) a pokračování trikových Šmoulů
(3.místo, 323 tis.d.). Následují další „zapovězené“ tituly: Iron Man 3, Křídla vánoc,
Gravitace, Univerzita pro příšerky, Nespoutaný Django, Thor: Temný svět,
Ledové království, Rychle a zběsile 6, Velký Gatsby, Hunger Games 2 a Letadla.
Z aktuálních novinek posledních měsíců pak nemůžeme ze stejného důvodu našim
divákům promítnout např. novou komedii Jiřího Vejdělka (režiséra Účastníků zájezdu,
Žen v pokušení a Mužů v naději) nazvanou Něžné vlny, nový velkofilm s Leonardem
DiCapriem Vlk z Wall Street, druhé díly Babovřesk a Dědictví aneb…, akční
animovaný Lego příběh, historický comics 300: Vzestup říše nebo novou komedii
Karla Janáka (režiséra oblíbených Snowboarďáků a Rafťáků) s názvem 10 pravidel,
jak sbalit holku. Tedy filmy, které letos plní a budou plnit kina nejvíce.
Než se dostanu k letošnímu provozu našeho kina, tradičně nejdřív zrekapituluji
loňský rok:
V loňském roce jsme v našem kině uvedli (vzhledem k vynucenému omezení
programu) pouhých 11 filmů ve 13 představeních, z čehož 2 byly určeny pouze žákům
místní školy. Návštěvnost dosáhla 341 diváků, tržby 11.825 Kč, průměrná návštěvnost
se zvýšila na 26,23 diváka a průměrné vstupné snížilo na 34,68 Kč. K nejúspěšnějším
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filmům se zařadily obě loňské animované novinky: Croodsovi a Čtyřlístek
ve službách krále, následované 3.dílem trikového Alvina a Chipmunků.
A jak to vypadá s provozem našeho kina letos? Stejně jako loni 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 přišly do kina až
po naší sezóně, a k tomu případně 1 - 2 poslední nové filmy, které budou ještě letos
na „celuloidu“ vydány. Promítat tedy začneme zřejmě až 15.června a návštěvníkům
nabídneme mj. tuzemský kriminální thriller Příběh kmotra (4. místo loňského
žebříčku, v ČR dosud 290 tis. diváků), animovanou akční komedii Já, padouch 2
(8. místo, 243 tis. d.), domácí komedii o stárnoucích rockerech Revival (9. místo,
231 tis. d.) anebo skutečný příběh dvou známých pilotů F1 ze 70. let s názvem
Rivalové (18. místo, 149 tis. d.). Z čerstvých letošních premiér by pak mohly naše
diváky zaujmout česká „sprejerská“ komedie Tomáše Vorla Vejška, volně navazující
na jeho úspěšný Gympl, dále nová koprodukční verze Angeliky, natáčená částečně
na Moravě, nebo úsměvná švédská variace na slavného Forresta Gumpa nazvaná
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
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 vybraný film na velkém plátně. Letos budete mít už skutečně
poslední možnost navštívit poslední klasické kino v širokém okolí, které se shodou
okolností nachází právě v naší obci…
Karel Střecha, vedoucí kina

Předplatné do Horáckého divadla v Jihlavě
Pravidelně se začalo jezdit do Horáckého divadla začátkem 60. let, kdy si divadlo
pořídilo vlastní autobus pro svoz diváků. Aby se autobus zaplnil, jezdilo se přes Kněžice
a Brtnici. V zimních měsících jsme několikrát do divadla dorazili se zpožděním, se
začátkem představení se čekalo na náš příjezd. Předplatné tehdy zajišťoval pan učitel
Zabloudil a získal z Předína 25 abonentů. Horácké divadlo pro nás – Předín a Štěměchy
udělalo samostatnou trasu.
Nyní nás jezdí 16, z toho již 9 let jsou 2 předplatitelé z Lesné. Předplatné jsem
zajišťovala přes 20 let. Od nové divadelní sezóny, která začíná v březnu, se noví zájemci
o předplatné budou přihlašovat u paní Lenky Hekrlové – Bartuškové.
Zdenka Brabencová
Děkuji paní Zdence Brabencové za práci v rozvoji kulturního dění pro naši obec,
za pečlivost a nasazení s kterým se věnovala tolik let abonentním představením
v Horáckém divadle. Vzhledem k tomu, že jí „zlobí kolena“ se nemůže této činnosti již
naplno věnovat a předala žezlo paní Lence Hekrlové. Ať se jí daří stejně dobře jako
paní Brabencové.
Pospíšilová Miluše, místostarostka
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Trůnící Madona z Předína
Někteří si ještě vzpomenou na dřívější pohlednici Předína: pohled přes rybník
na kostel sv. Václava, dominantu obce. V levém horním rohu byl navíc umístěn malý
orámovaný snímek středověké dřevěné sošky trůnící / sedící Panny Marie držící
na klíně Ježíška, který v levé ruce třímá zeměkouli s křížem. Po tehdejší „zvídavé“
návštěvě kostela a na dotaz, zda je možné sošku zhlédnout, bylo sděleno, že nelze,
protože farnost tuto památku již dříve věnovala do sbírek Vatikánu…Rozladění bylo
tehdy veliké.
O to větší překvapení přinesla před třemi lety návštěva Moravské galerie v Brně –
sbírek Místodržitelského paláce (dřívější Muzeum dělnického hnutí) vedle kostela sv.
Tomáše. Při prohlídce středověkých deskových maleb a soch lze nalézt ve skleněné
skříňové vitríně sošku z lipového dřeva, asi 55 cm vysokou, se zbytky původní
polychromie. A jaké překvapení? Je označena jako Trůnící Madona z Předína, počátek
třetí čtvrtiny 15. století. Dále se na štítku uvádí, že (opravdu) pochází z Předína a je
v majetku církevních sbírek.
Jedná se o historicky cennou památku z doby pozdního středověku. Při hledání
širších informací byly nalezeny další zajímavosti zejména popisované v publikaci
Kaliopi Chamonikola (edit.), Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska
1400-1550. II. Brno, Moravská galerie Brno 1999. Kniha, resp. její obsah, stojí opravdu
za bližší seznámení; zejména pro ty, kterým uvedená doba a její díla imponují.
K době vzniku Trůnící Madony z Předína se v textu uvádí, že třetí čtvrtina 15.
století byla na našem území spojena s lokální uměleckou řezbářskou tvorbou. Patří k ní
také např. Madona z Ořechova či plošně pojatá Madona z brněnské galerijní sbírky.
Základní inspirační zdroje však umělci pravděpodobně čerpali z jihoněmeckého okruhu
švábského mistra malíře a sochaře Hanse Multschera (*1400? v Reichenhofenu u Allgäu
– †1467 Ulm) a druhotných děl (sedících madon) jím ovlivněných.
První písemné zmínky o Multscherovi pocházejí z roku 1427, kdy v Ulmu dostal
svou první významnou zakázku. Není přesně známo, kde studoval malířství, nicméně
podle vlivů na jeho obrazech lze soudit, že nějakou dobu pravděpodobně pobýval
v Nizozemí. Po svém návratu si pak v Ulmu založil vlastní dílnu, kterou postupně
vypracoval na jednu z nejvyhledávanějších v jižním Německu. Jeho dílo mělo ve své
době silný vliv v celé střední Evropě.
Ovlivněn vlámským uměním (v sochařské tvorbě Clausem Sluterem) vytvořil
Multscher vlastní monumentálně realistický styl. Dokládají to např. Bolestný Kristus
a další kamenné sochy v ulmském dómu (1429). K významným Multscherovým dílům
patří i tzv. Wurzachský oltář (1437 – zde se nachází obrazová podoba sedící madony –
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na deskovém obrazu Klanění tří králů) a sochy Panny Marie a svatých pro oltář farního
kostela ve Sterzingu (1456 – 58/59) v Tyrolsku.
Trůnící Madonu z Předína v publikaci podrobně popisuje brněnská historička
Kaliopi Chamonikola:“…pro Madonu z Předína je důležitá pevně posazená, blokovitá,
na stranu prohnutá kubická forma a výrazně na boku umístěné dítě. Kolena se nacházejí
ve stejné výšce, osy nohou směrují šikmo na stranu a v neobvykle dlouhých řídkých
záhybech sleduje drapérie pohyb nohou, pouze u podstavce se záhyby poměrně ostře
lámou. Dítě a madona jsou podány důsledně průčelně – multscherovské hravé předlohy
jsou tak posunuty směrem k oficiálnější kultovní verzi, tak jak to vyhovovalo běžným
náboženským potřebám.“
I když řezba nedosahuje originality Multschera, vyzařuje dřevěná skulptura
přirozenost a bezprostřednost. V obličeji moravské práce je zřejmý naivnější tón a její
výraz je celkově citlivější a lyričtější. Chamonikola dodává, že stylistické prameny
Madony z Předína lze nalézt v okruhu multscherových následovníků této stylové linie
na řadě prací jako např. u Madony z Klosterwaldu, z Weissensteinu, Tiefenbachu,
Berlína aj., datovaných vesměs do třicátých let 15. století.
Uvádí se také, že předínská památka byla poprvé restaurována v r. 1955
(R. Ondráček) a poté i v r. 1999 (A. Novák a R. Najdenova). Nabízejí se však i otázky:
kdy a za jakých okolností se Trůnící Madona do předínského kostela dostala? Jaký
plnila účel a jak byla vystavovaná? Existují zápisy o této historii? Jsou k dispozici
snímky sošky z dřívější i pozdější doby? Bádání v tomto směru by bylo jistě přínosné
a rozšířilo poznatky o odkazu našich předků.
S Trůnící Madonou z Předína se můžeme velmi snadno setkat. Dokonce
i fotografování (bez blesku) je povoleno. Moravská galerie – Místodržitelský palác – je
pro návštěvníky otevřen kromě pondělí a úterý denně (v úterý otevřeno pro předem
ohlášené skupiny na komentované prohlídky a výukové programy, objednat se dá na:
+420 532 169 146 nebo da@moravska-galerie.cz), obvykle v době od 10 do 18 hod.,
otevřeno je i v sobotu a neděli. Dosud (zatím) platí, že každý první pátek v měsíci
vstup do trvalých sbírek Moravské galerie (tj. do Uměleckoprůmyslového muzea –
sbírka Užité umění a design, Pražákova paláce – sbírka Moderní a současné umění
i Místodržitelského paláce – sbírka Umění od gotiky až po 19. století) je pro návštěvníky
zdarma. Snad je to i dobrý tip pro zájemce o historii a umění expozici navštívit. Možná
i pro školu jako plánovaný výlet.
Zdeněk Lokaj
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Trůnící Madona z Předína,
lipové dřevo, výška 55 cm, původní polychromie, počátek třetí čtvrtiny 15. století
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