PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 30

Podzim se hlásí o slovo...

Vážení občané,
toto 30. vydání předínského zpravodaje, které se Vám právě
dostává do rukou, můžeme právem považovat za jubilejní,
chcete-li slavnostní. Je to již 15 let místního informačního servisu v naší obci. Proto si dovolím v úvodu mého příspěvku
poděkovat všem, kteří se dlouhé roky podílí na realizaci tohoto periodika.
Dále Vás chci informovat o novinkách v odpadovém hospodářství. Jedná se o velkoobjemové kontejnery na bioodpad,
které jsou umístěny: jeden nyní přechodně u kostela (později
pak bude trvale přemístěn na prostranství za školou a druhý trvale na parkovišti u fotbalového hřiště. Kontejnery zde budou umístěny celoročně (mimo zimní období) a odkládat do nich můžete veškerý biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, včetně travní hmoty. Pokud budete odkládat silnější větve z ořezu ovocných a okrasných dřevin, odložte
je na žádost svozové firmy vedle kontejneru. Pracovníci svozové firmy větve při odvozu
naloží a odvezou zvlášť do kompostárny. Využijte prosím v maximální míře třídění biologického odpadu a do kontejneru odkládejte pouze to, co tam patří a je po úpravách
kompostovatelné.
Další novinkou pro lepší třídění odpadu v domácnostech je sada barevně odlišených
tašek, které Vám budou v těchto dnech dodány bezplatně do domácností. Podrobnosti
k použití si můžete přečíst v příbalovém letáku, který je součástí každé sady. Třídění má
smysl, může pozitivně ovlivnit cenu poplatku za likvidaci odpadu na osobu v příštím
období.
V závěru mého příspěvku Vás chci ještě informovat o situaci v oblasti energií.
Jak jste mohli mnozí v minulosti zaznamenat, navštěvovali Vaše domácnosti různí,
mnohdy pochybní, prodejci a nabízeli spontánně levnější dodávky plynu a el. energie.
Chtěl bych Vás znovu upozornit, že tento druh nátlakového prodeje je nepřípustný
a nezákonný. Doporučuji Vám, že pokud nejste zcela přesvědčeni o výhodnosti nabízené slevy, nepředkládejte těmto skupinám žádné doklady a zásadně nepodepisujte
žádné smlouvy.
V rámci Mikroregionu Podhůří Mařenky bylo na posledním zasedání navrženo řešení k získání levnějších energií vzájemnou spoluprací jednotlivých obcí a jejich občanů. Na toto téma připravujeme besedu pro občany, kde získáte podrobné informace
o tom, jaká je v současné době situace na trhu s energiemi a jak dosáhnout levnější ceny.
O době a místě konání Vás budeme včas informovat.
Arnošt Urbánek,
starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín

nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období
duben 2013 – září 2013
15-13-2 ( 11. 6. 2013 ) - Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
schválilo :
- Závěrečný účet obce Předín za rok 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2012 bez výhrad.
- záměr prodat část pozemku p.č. 100/5 o výměře cca 29m2.
- záměr prodat část pozemku p.č. 2056/2 o výměře cca 27m2. Tento pozemek je určen
územním plánem pro výstavbu garáže.
- Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina: KUJIP00VTYJH na podporu obcí při
zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 16000,- Kč.
- Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina: KUJIP00VU5YO na podporu
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení
a na školských sportovištích ve výši 25192,- Kč.
- Smlouvu o dílo č. S14-043-0028 mezi Obcí Předín a SWIETELSKY stavební s.r.o. Pelhřimov, na akci „Oprava komunikace SO 103“ za dohodnutou cenu díla
547.658,35,- Kč vč. DPH.
- Smlouvu o dílo č. S14-043-0029 mezi Obcí Předín a SWIETELSKY stavební
s.r.o. Pelhřimov, na akci „Vybudování parkoviště SO 101“ za dohodnutou cenu díla
95.143,45,- Kč vč. DPH.
- Smlouvu o dílo č. 311/2013 mezi Obcí Předín a IPOS PS s.r.o. Jihlava na akci „Prodloužení vodovodu a přípojka pro školku v obci Předín“ za dohodnutou cenu díla
187.570,- Kč bez DPH.
- Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení na bytovém domě č.p. 230–231 mezi
Obcí Předín a Janem Mastným, Štěměchy 32 a pověřuje radu obce k dojednání technických podmínek požadovaného zařízení.
pověřuje :
- radu obce, aby učinila poptávku na poskytnutí závazného bankovního příslibu minimálně dvěma bankovním subjektům. Všeobecně nejvýhodnější nabídka bude předmětem smluvního vztahu o poskytnutí úvěru.
16-13-3 ( 20. 8. 2013 ) - Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
schválilo :
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV00622.0019 z Fondu Vysočiny na realizaci akce
„Výměna oken, vstupních dveří a výměna stávajícího osvětlení za úspornější v budově
mateřské školy“ ve výši 126.581,- Kč.
- sponzorský dar pro Nemocnici Třebíč na nákup ultrazvukového přístroje pro ortopedickou ambulanci ve výši 3.000,- Kč.
- záměr prodat pozemek p.č. 104/5 – ostatní plocha o výměře 1924 m2 v k.ú. Předín.
- záměr prodat díl a) pozemku p.č. 2217/1 – ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Hory
a díl b) pozemku p.č. 2143/4 – ostatní plocha o výměře 10m2 v k.ú. Hory.
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Upozornění na výměnu 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?
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
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Letem obecním světem
• tolik sněhu jako na letošní Velikonoce nebylo celou zimu a dlouho takové sněhové
velikonoční svátky nebyly vůbec. V polovině března se začalo ochlazovat, připadlo
asi 20 cm sněhu. Nejchladnější bylo nedělní ráno 24. 3. 2013 s -11 stupni C. Čekali
jsme, že na Velikonoce se počasí umoudří, vykoukne sluníčko a trochu nás zahřeje.
Ale bohužel sněhu ještě před Velikonocemi připadlo a Velikonoce spíš připomínaly
Vánoce.
• Velikonoční svátky jsou v Předíně ve znamení ochotnického divadla. Tentokrát pro
nás nacvičili pohádku se zpěvy O brejlatý princezně autora Josefa Hokra o šesti obrazech. Pohádka to byla vtipná, herecké obsazení výborné, zpěvy a klavírní doprovod
vynikající a scéna super. Kdo přišel, nelitoval, pobavil se, zasmál, no zkrátka se odreagoval. Sobotní večerní představení navštívili 250 diváků a v neděli jich přišlo 155.
Všem, kdo se na realizaci tohoto divadla podílel, patří velký dík a uznání.
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
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• první investiční akcí v tomto roce byla přestavba části prvního podlaží budovy
mateřské školy na zdravotní středisko s ordinacemi pro praktického a dětského lékaře. Stávající zdravotní středisko nevyhovuje již hygienickým požadavkům. Práce započaly v březnu a koncem srpna bylo nové zdravotní středisko
otevřeno. Náklady na jeho výstavbu přišly obec na 700 000,-Kč. Staré zdravotní středisko bude pronajato pro KONZUM paní Hany Vobůrkové a stará pošta
bude prodána panu Jiřímu Svobodovy k asanaci.
• na jaře skládaly děti, které se zajímají o rybolov, závěrečné zkoušky z dovedností a znalostí, které si osvojily v předchozích měsících. Každý rok
úspěšně skládá zákonem předepsané rybářské zkoušky přibližně deset
mladých rybářů. Rybářský kroužek začíná na začátku měsíce října a už
na prvních schůzkách si děti chodí zarybařit v rybníku Strhaná hráz, který byl naší obcí k tomuto účelu rybářům pronajat. V chladných měsících
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roku pak výuka probíhá v místní škole, která kroužku zapůjčuje učebnu.
V tomto období se děti učí rybářská práva a povinnosti, poznávat jednotlivé druhy ryb, vázání běžných rybářských uzlů a v neposlední řadě též
sestavování udic k různým způsobům lovu. V následujících jarních měsících si potom tyto své získané dovednosti znovu na „školním“ rybníčku.
Vedoucím rybářského kroužku v naší obci je pan Ivan Hons, dlouholetý člen
MO MRS Třebíč, která činnost kroužku zaštiťuje a úspěšným mladým rybářům následně vydává i povolení k rybolovu. Obor mládeže MO Třebíč
v letošním roce, stejně jako v letech předchozích, pořádá na přelomu května
a června pro všechny svoje členy rybářské závody se spoustou atraktivních
cen. V letošním roce na Markovce.
• 26.4.2013 jsme se sešli ve cvičné kuchyňce ve škole na akci Komunitní školy - POMAZÁNKY. Byl to nápad mladých maminek, které se tohoto úkolu zhostily a připravovaly nejrůznější druhy pomazánek, všichni jsme je měli možnost ochutnat a zhodnotit.
V květnu skončily kurzy Komunitní školy - Keramika, Angličtina 1,2 a Cvičení
pro ženy. Pokračovat se bude na podzim.
• v letošním roce opět pokračovaly práce v obecním lese podle nového hospodářského plánu, který vytyčuje úkoly do roku 2019. Bylo vytěženo 500 m3
mýtního dřeva z porostů Štůlny a Merfán a zalesněn byl 1 ha vymýcených
ploch. S výsadbou nových ploch jako každoročně pomáhali členové TJ Sokol
Předín a myslivci.
• 30.4.2013 jsme se sešli ve sportovním areálu u Strhanky na akci, kterou pořádal Předínský májový a čarodějnický výbor a Sokol Předín pod názvem ČARODĚJNICE. Počasí přálo, lidí přišlo dost, májka byla postavena, podařilo se
vyrobit 10 čarodějnic a tak organizátoři akce mohli být spokojeni.
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• v průběhu letošních jarních prázdnin proběhla v naší škole výměna osvětlovacích těles. Staré osvětlení bylo nevyhovující jak z hlediska hygienických norem, tak z hlediska úspory elektrické energie. Nové zářivky jsou nyní ve všech
učebnách, šatnách a chodbách. V další etapě proběhne výměna osvětlovacích
těles i v kancelářských prostorách, kabinetech a na sociálním zařízení.
Výměnu osvětlovacích těles provedla po výběrovém řízení třebíčská firma Elmi-systém. Celá výměna stála 225.000,- Kč. Nad rámec schváleného rozpočtu
škole, částkou 150.000,- Kč, přispěla Obec Předín. Zbývajících 75.000,- Kč
bylo dofinancováno z rezervního fondu školy.
• loňského roku jsme započali s přeměnou části zahrady u mateřské školy. K bylinkové spirále a vyvýšeným záhonům přibylo na jaře vrbové teepee, které nám
zhotovila firma Vrbičky. Za pomoci maminek jsme rozvozili dřevěnou štěpku
pod vrbovou stavbu, vysadili trvalkový záhon, ovocný strom, maliny a rybíz.
Někdo se chopil výroby zástěny z březových větviček, jiní vytvářeli plůtek
u naší zahrádky. Z provedených úprav máme radost společně s dětmi. Přesto se
již našli vandalové, kteří si na zahradě zařádili. Celkové náklady na tento projekt byly 63 100,-Kč, z toho 44 100,-Kč činí dotace z Kraje Vysočina, z grantového programu Enviromentální osvěta – Přírodní zahrada 2012.

• v sobotu 29.6.2013 se na předínském fotbalovém hřišti konal další ročník turnaje v kopané Předín CUP. Letos se ho zúčastnilo 10 týmů - KOLCO & spol., PAVLICE, SRAŠNICE, ZDENA & spol., HŘÍBCI, HRČA,
VRBČÁCI, TŘEBÍČ, SB HORY, TOM & spol. Počasí přálo, organizace
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nevázla, piva a občerstvení bylo dost. K obveselení zahrál Luboš Semrád.
A kdo zvítězil? Letos zůstalo vítězství v Předíně - 1. místo obsadilo družstvo
KOLCO & spol.
• od července 2012 do konce června 2013 probíhala veřejná finanční sbírka za účelem podpory rozvoje turistiky v Mikroregionu Podhůří Mařenky.
Do sběrných pokladniček bylo vybráno: Obec Předín – 6 044,-Kč, Štěměchy
– 16 450,-Kč, Římov – 7 055,-Kč, městys Rokytnice nad Rokytnou – 12 425,Kč, obec Markvartice – 2 286,-Kč, Čáslavice – 18 963,-Kč a Chlístov – 2 400,Kč. Celkem bylo vybráno 65 623,-Kč. Děkujeme všem občanům, kteří finančně přispěli na tuto sbírku.
• v červenci měli předínští senioři možnost vyjet na novou rozhlednu na Mařence a spatřit ji tak na vlastní oči. Dlouho jsme hledali vhodný termín, až konečné
rozhodnutí padlo na středu 3.6.2013. Ráno nás přivítalo sluníčkem a tak jsme
mohli vyrazit. Pod horu nás dovezl malý autobus, pro který jsme vyřídili výjimku pro vjezd a ty méně mobilní seniory vyvezl starosta v obecní škodovce
až pod rozhlednu. Většina zvládla vystoupit i na rozhlednu a kochat se rozhledem na Vysočinu. Ostatní se těšili pohledem na krásnou stavbu rozhledny
a pobytem v přírodě. Akce se zúčastnilo 18 seniorů.

• na Obecním úřadu v Předíně jsou ke koupi: pohledy rozhledny, pexeso, turistické známky. Je zde také možno použít razítko rozhledny.
• V měsíci červenci a srpnu 2013 provedla firma IPOS PS s.r.o. prodloužení vodovodu a přípojku vody pro budovu MŠ. Stávající přípojka vody pro MŠ vedla
z budovy „Sejpky“, byla nevyhovující, často zde voda při velkých mrazech
zamrzala a docházelo k přerušení zásobování vodou mateřské školy a bytů nad
školkou. Cena díla je 251 445,-Kč.
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• po vybudování vodovodní přípojky k budově mateřské školy provedla firma
Swietelsky,s.r.o rekonstrukci vozovky k budově mateřské školy a zdravotního
střediska. Na tuto akci obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF,
prostřednictvím MAS Podhorácko. Celková cena díla je 524 732,-Kč z toho
dotace činí 391 216,-Kč. Bylo zde vybudováno také parkoviště za 95 143,-Kč,
zrekonstruována 3 veřejná osvětlení za cenu 38 000,-Kč a vydlážděna nová
plocha pro kontejnery na tříděný odpad za 10 000,-Kč.

• V sobotu 31.8.2013 se ve sportovním areálu u Strhanky konala akce obce Předín a Sokola Předín LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Pro děti byly od 16,00
do 18,00 hodin připraveny sportovní disciplíny na stanovištích, k vyzkoušení
měly velkou nafukovací skluzavku. Následovalo vydražení a pokácení máje.
Šťastným majitelem se stal Zdeněk Skála, který si májku vlastnoručně a za pomoci kamarádů pokácel. Atrakcí byla pařezová ohnivá show, která všechny
příjemně překvapila.
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• možná vás zajímá, jak je využito zázemí pro kulturní a společenské akce „altán“ U Strhanky. V letošním roce ho 4 x využily předínské spolky pro své akce
a 8 x byl propůjčen pro soukromé akce

Co nás čeká:
-

27.9.2013
28.9.2013
18.10.2013
25.-26.10.2013
16.11.2013
16.11.2013
29.11.2013
28.12.2013
		
25.1.2014
15.2.2014
22.2.2014

pouťová zábava Sokola Předín – hudba KYVADLO
pouťová zábava SDH Předín – hudba NOISE + EXTÁZE
KŠ Předín – Recepty z cukety
Volby do PS PČR
Setkání se seniory tentokrát ve Štěměchách
zábava Sokola Předín - PEKELNÍCI
KŠ Předín – Adventní tvoření
Předsilvestrovský výstup občanů mikroregionu
Podhůří Mařenky na horu Mařenku
Ples SDH Předín – hudba NOISE + DUO MUSIC
Školní ples – hudba KALYBR
Ples Slavie Chlístov

Předínské minimuzeum
bude otevřeno pro zájemce v neděli 29.9.2013 d 13,30 do 14,30 hodin

Co se děje v základní škole
Novinky ze základní školy
Nový školní rok 2013/2014 už se rozběhl na plné obrátky. Co nového nám přinesl nebo
ještě přinese?
- do školních lavic předínské školy zasedlo v září 132 žáků, z toho deset prvňáčků
- 70 žáků je z Předína, 31 z Opatova, 28 ze Štěměch, 2 žáci z Lesné a 1 žákyně
z Chlístova
- nejpočetnější třídou jsou šesťáci, kterých je 27
- v pedagogickém sboru je 12 učitelů a 1 vychovatelka, která vykonává i práci
asistentky pedagoga
- ve funkci ředitelky byla potvrzena Libuše Vyhnálková
- po mateřské dovolené se k učení vrátila paní Pavlína Adámková
- do důchodu odešla bývalá paní ředitelka Ivana Suchnová
- osazenstvo sborovny posílili dva noví páni učitelé
- na částečný úvazek nastoupil do naší školy čerstvý absolvent pedagogické
fakulty Josef Herbrych
- hudební výchovu vyučuje Vlastislav Malý, jinak učitel na ZUŠ v Třebíči
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-

-

naše škola tradičně nabízí žákům bohatou odpolední zájmovou činnost formou
nejrůznějších kroužků: košíková, keramika, šikovné ruce, angličtina, počítače,
hudební škola, taekwon-do /korejské bojové umění/, kroužek pěvecký, elektrotechnický a rybářský
i nadále budou žáci tvořit a vydávat školní časopis a opět bude pracovat
žákovský parlament
byla založena nová tradice pořádání lyžařských kurzů
v minulém školním roce jsme upravili povrch školního hřiště, vyměnili
osvětlovací tělesa ve třídách a začali zvelebovat školní zahradu
letos budou práce na zahradě pokračovat
na konci školního roku čeká školu výměna „kabátu“, který už opravdu
potřebuje a zaslouží si ho
na nová okna a fasádu jsme všichni zvědaví a těšíme se

Nezbývá než popřát rodičům a učitelům pevné nervy a dětem hodně chuti
do školní práce.
Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín

Ruch na školní zahradě
Jistě vám neunikl čilý pracovní ruch, který poslední dobou panuje na školní zahradě.
Do práce se zapojili žáci, učitelé, pan školník a učni ze střední školy stavební Třebíč.
A zásluhou všech se rodí „přírodní učebna“.
Málokterá škola se může pochlubit tak krásnou školní zahradou, jakou máme my.
Krásné vzrostlé habry a lípy lemují rozsáhlou travnatou plochu se starou studnou uprostřed. Byla by škoda toto malebné místo nevyužívat pro výuku, aktivity zájmových
kroužků, činnost školní družiny, trávení volného času, ale i jako místo různých oslav
a shromáždění.
Co všechno tedy na naší zahradě bude?
1/ DŘEVĚNÝ ALTÁN
Bude centrem všeho zahradního dění, může sloužit jako venkovní školní třída.
2/ VYVÝŠENÉ ZÁHONY
Jsou určeny pro zahradnické snažení žáků prvního stupně.
3/ BYLINKOVÁ SPIRÁLA
Naučí nás poznávat a pěstovat různé druhy bylinek, které určitě najdou uplatnění
i ve školní kuchyni.
4/ KOMPOST
Vznikne v zadním rohu zahrady. Budeme do něj dávat hlavně posekanou trávu
a shrabané listí. Neměl by chybět na žádné zahradě a my už ho dávno moc potřebujeme.
5/ PUMPA
Studna bez pumpy je k ničemu. Naše nová pumpa je krásná a užitečná. Voda ve studni není pitná, poslouží však k zalévání a mytí rukou zahradníků.
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6/ OHNIŠTĚ
Je nezbytné k tak důležité činnosti jako je opékání buřtů.
7/ SKALKA
Ta se opravdu podařila. Je ozdobou zahrady.
8/ BROUKOVIŠTĚ
To je vlastně ubytovna pro brouky. Broučci z celé zahrady by se tam měli ubytovat,
nikde jinde neškodit a my je můžeme u toho vědecky pozorovat.
9/ HADOVIŠTĚ – JEŠTĚRKOVIŠTĚ
To je prostě hodně kamenů umístěných na slunném místě. Kdopak tam asi bude
bydlet?
Uvidíme, co všechno nás ještě napadne. Každopádně společné dílo se daří a můžeme na něj být pyšní.
Školní zahrada se stane příjemným místem pro hru, odpočinek, poznávání a setkávání.
Škola obdržela na akci „Přírodní učebna“ dotaci z Ministerstva životního prostředí
ČR ve výši 70.000,- Kč.
Libuše Vyhnálková

Kozí farma Dvůr Ratibořice
Žáci 7. a 8. ročníku navštívili 18. září farmu v Ratibořicích, která se specializuje
na chov koz a na produkci a prodej kozích výrobků. Žáci navštívili stáje, dozvěděli
se něco o chodu farmy, ochutnali a nakoupili několik kozích výrobků. Kromě toho se
dozvěděli nové informace o ekologickém zemědělství a o kozích výrobcích, které mají
označení BIO. Při produkci zdejších výrobků nejsou použita umělá hnojiva, pesticidy,
hormonální látky či jiné chemické látky, které by vylepšovaly jejich barvu, vůni či
chuť. Návštěvou farmy jsme inspirovali mladší žáky naší školy, kteří ji navštíví v průběhu školního roku.
Tip na výlet: Farma je otevřena každou sobotu od 14 do 17 hodin pro veřejnost.
Dagmar Suchá
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Pouťové pozvání
Vážení občané, milí rodiče,
až půjdete v neděli po svátečním pouťovém obědě na procházku ke kolotočům,
zajděte se podívat na naši školní zahradu. Prohlédněte si krásnou skalku, bylinkovou
spirálu, vyvýšené záhony, pumpu, broukoviště a nový zahradní altán.

V altánku bude otevřen stánek s prodejem žákovských výrobků. K mání budou
opravdu krásné kousky ze školní keramické dílny. Přijďte a něco pěkného si vyberte.
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým a podpořte naši školu.
žáci a učitelé předínské školy

a ve škole mateřské.....
Je nám spolu dobře
Mateřská škola a Základní škola v Předíně jsou jeden právní subjekt a nejen proto
mají k sobě velmi blízko. Druhá třída mateřské školy, kterou navštěvují převážně předškoláci stále ještě sídlí v budově základní školy. Kromě drobných nedostatků to má
i řadu výhod. Naši předškoláci důvěrně poznají prostředí základní školy, naučí se v ní
orientovat, obědvají ve školní jídelně, poznávají učitele a ostatní zaměstnance základní školy. Několikrát ročně navštíví prvňáčky v jejich třídě a tak poznají, jak to chodí
ve vyučování. Na oplátku je zase my zveme hlavně před vánocemi do školky, vzájemně
14

si předvedeme, co jsme se naučili, zazpíváme si a prvňáčci ocení možnost volně si
pohrát. Oblíbená je také společná stopovaná žáků 1.třídy s našimi dětmi.Tak jsou naši
předškoláci bez problému, bez stresu připraveni postoupit do základní školy .
Osvědčila se nám společná akce Celé Česko čte dětem, která v naší mateřské školy
probíhá již několik let v měsíci březnu, kdy žáci 4. a 5. třídy ZŠ chodí předčítat našim
dětem po obědě pohádky a pohádkové příběhy. Dá to každému něco, školáci si vyzkouší
četbu nahlas před „publikem“, paní učitelky poznají jak je na tom kdo se čtením a pro
nejmenší je to vítaná změna.
Starší školáci pro nás již pravidelně chystají společné cvičení ve školní tělocvičně
nebo na školním hřišti. Akce je to vždy dobře zorganizovaná, starší školáci se při ní učí
postarat se a pomoci předškolákům, připraví si pro ně diplomy a všichni odchází spokojeni. Letošní novinkou byly Lesní hrátky pro předškoláky. Připravila je paní učitelka
Vanda Vyhnálková se svými žákyněmi v rámci tělesné výchovy. Všichni odešli do lesa
Frenštátu, který máme doslova za chalupou. Školáci měli pro děti nachystané stanoviště
s těmito úkoly – poznávání hub, chůze poslepu podle lana, poznávání barev na pentličkách, házení šiškou na cíl, stavbu z přírodnin a sběr právě hojně rostoucích hub.
Spolupracujeme i v oblasti kulturní – vzájemně se zveme na divadélka a kulturní
pořady. Střídáme se v pořádání Školního plesu a Dětského karnevalu.
Učitelky mateřské školy a učitelky 1.stupně základní školy se setkávají na společných pedagogických poradách. Poslední byla o přírodní zahradě, na které nás ing. Vlasta Hábová seznámila se základními principy při tvorbě a následném provozu takovéto
zahrady. Jak už asi víte, zahrada mateřské školy se postupně mění v tomto duchu a také
zahrada základní školy se přeměňuje v přírodní učebnu. Vzájemně si svoje zahrady
okukujeme, radíme se o dalších možnostech a navštěvujeme přírodní zahrady v našem
kraji pro inspiraci.
Přeji si, abychom stále takto pěkně vzájemně spolupracovali, i když se konečně
rýsuje možnost přestěhovat, po nemalých úpravách, zpět do budovy mateřské školy
i druhou třídu MŠ.
Miluše Pospíšilová
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Komunitní škola Předín
Komunitní škola nabízí pro školní rok 2013/2014 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 15.10.2013.
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 15.10.2013.
Cena celého kurzu při počtu 6 zájemců bude 2100,- Kč. Tento kurz je pokračovacím
kurzem, ale je určen i pro nové zájemce.
Počítačový kurz nejen 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 o kurzy. 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
+ vstupní jednorázový poplatek na materiál 100,- Kč
Kurzy budou probíhat v keramické dílně ZŠ 1x za 14 dnů, vždy ve středu od 17:00 –
19:00 hodin. Zahájení kurzu 16.10.2013. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat, přijďte
se podívat a vyrobit si vlastnoruční dárek.
Cvičení pro ženy 			
(1 lekce 60 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 7. 11. 2013. Na tento kurz se nemusíte
přihlašovat!!!
Dále připravujeme:
Kurz tradičních receptů – recepty z cukety – 18.10.2013
Kurz rukodělných prací – adventní vazba – 29.11.2013
Zájemci se mohou dostavit bez předchozí domluvy na zahajovací lekce jednotlivých kurzů, na kterých získají všechny potřebné informace týkající se daného
kurzu a výuky.
Eva Boudová
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Sokol Předín – mládež
Nejdříve bych ve zkratce zhodnotil loňskou sezónu, která byla pro mládežnický
předínský fotbal velice úspěšná.
Mladší přípravka skončila v okresním přeboru skupiny „B“ na 2. místě.
Starší přípravka vyhrála svoji skupinu okresního přeboru a utkala se s vítězem
druhé skupiny (Vladislaví) o přeborníka okresu. Finálové utkání se hrálo za deštivého
počasí na podmáčeném hřišti v Okříškách. Ve vyrovnaném zápase nakonec naše družstvo na soupeře nestačilo a získalo stříbrné medaile.
Mladší žáci obsadili v okresním přeboru 5. místo.
Starší žáci vybojovali pro předínskou kopanou postup do krajské soutěže z 2. místa.
Do mistrovských soutěží v ročníku 2013/2014 jsme přihlásili mládežnická mužstva následovně:
Mladší a starší přípravka (16 chlapců a 2 dívky) hraje okresní přebor třebíčska.
Mladší a starší žáci (23 chlapců a 2 dívky) hrají I. třídu žáků kraje Vysočina.
Hráči dorosteneckého věku (8 chlapců) hrají za dorost v Želetavě I. třídu dorostu kraje Vysočina.
Závěrem bych chtěl povzbudit všechny hráče s přáním, aby byl pro ně fotbal radostí. Aby se naučili přijímat nejen výhry, ale i prohry s pokorou a odhodláním se
zlepšit. Chci také poděkovat všem trenérům mládežnických družstev za jejich obětavou práci s dětmi, kterou provádí ve svém volném čase zcela zdarma, často musí
vynaložit vlastní náklady (mobilní telefony, jízdy autem, atd.) a ne vždy si tuto skutečnost rodiče a hráči uvědomují.
Bohumil Vídenský

Družstvo starší přípravky po zápase o přeborníka okresu v soutěžním ročníku 2012/2013.
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Kino
Letošní sezóna v našem kině byla zásadně poznamenána velmi omezeným výběrem
nových atraktivních filmů, ke kterým od loňského podzimu distributoři přestávají vyrábět či dovážet klasické „celuloidové“ 35mm kopie. Vedeni snahou i nadále promítat
v našem kině jenom filmy novější (tedy dosud nevysílané v televizi) a divácky úspěšné,
rozhodli jsme se v tomto roce kromě 2 tradičních promítání pro školu uvést jenom posledních 9 vhodných titulů během letního období (konkrétně od 9. června do 15. září),
a to převážně ve 14denních intervalech.
Návštěvníkům jsme tak mohli nabídnout např. vítěze letošních Českých lvů – dobový thriller Ve stínu, závěrečný díl úspěšné hororové Twilight ságy, komedii pro dospělé o oživlém plyšákovi Méďa, zdařilou evropskou adaptaci pozoruhodného románu
Atlas mraků či britskou romantickou komedii Dávám tomu rok. Největší
(i když
oproti předchozím létům slabší) úspěch ovšem měly tyto 3 animované rodinné filmy:
1.
2.
3.

Croodsovi			
Alvin a Chipmunkové 3		
Čtyřlístek ve službách krále

(23.6.)
(4.8.)
(15.9.)

Z výše uvedených důvodů jsme letos nemohli našim divákům nabídnout většinu titulů, které jinde plnily sály či letní kina. Například z 15 nejnavštěvovanějších letošních
premiér byly dostupné v 35mm kopiích pouze 3 (!!!) – kromě domácí komedie Revival
(vydané až na poslední chvíli, kdy už pro ni letos nezbýval vhodný termín) to byli právě
Croodsovi a Čtyřlístek.
Z těch dalších 12 nejúspěšnějších, které se u nás bohužel promítat nemohly, bych
jmenoval především letošní hit č.1 - Troškovu komedii Babovřesky. Následovaly druhé
díly amerických animovaných komedií Šmoulové a Já padouch, třetí díl comicsového
Iron Mana, další americké „animáky“ Univerzita pro příšerky a Letadla, Tarantinův
osobitý western Nespoutaný Django, šestý díl akčního hitu Rychle a zběsile, nové
adaptace Velkého Gatsbyho (s L.DiCapriem a T.Maguirem) a muzikálových Bídníků
(s H.Jack-manem a R.Crowem), českou komedii Martin a Venuše nebo třetí díl americké Pařby.
A to se v současnosti chystají do kin tolik očekávané premiéry, jako jsou nová komedie Jiířho Menzela Donšajni, čtvrtý díl Kameňáku, domácí kriminální thriller ve stylu
Kájínka Příběh kmotra, druhý díl Hobita, nová francouzská verze Angeliky a v novém roce i další díl Babovřesk.
Jestli některé z těchto filmů budete v příštím roce moci vidět i u nás, je zatím nejisté.
Možnosti jsou zatím stále stejné:
1) zřízení velkoplošné projekce z Blue-ray disků či DVD, abychom mohli znovu
promítat prakticky cokoliv a za podobné vstupné jako dosud.
2)
„dohrání“ posledních nových „celuloidových“ filmů (které letos ještě byly
nebo budou vydány) v příští sezóně, podobné té letošní
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3) promítat pouze oblíbené (převážně české) filmy pro pamětníky, které diváci
sice znají z televize, ale už dlouho si je nemohli „užít“ v kině na velkém plátně.
4) ukončit provoz
Nebyla by ovšem škoda „zavřít“ jedno z posledních klasických a hlavně levných kin
na našem okrese, které do dneška „přežilo“ nástup celostátní federální televize (1953),
videa (kolem r.1985), první soukromé televize (1994), a na přelomu tisíciletí i DVD
a internetu? Co myslíte?
Příjemně strávený podzim i zimu přeje všem návštěvníkům vedoucí kina
Karel Střecha

Žije i u nás – užovka obojková
Užovka obojková je náš nejběžnější had, kolem štíhlého a dlouhého těla má 19
řad šupin. Hlavu mají mírně odlišenou podle pohlaví. Samice ji mají širší, zploštělejší
a zřetelnější krk. Samci ji mají méně odlišitelnou od krku a protáhlejší. Dosahuje délky
100–120 cm. Největší exempláře v jižních oblastech však dosahují až dvoumetrové
délky. Rekord je 205 centimetrů. Dožívají se až 10 let; nejstarší jedinec v zajetí se však
dožil 23 let.
Barvu má různou, obvykle tmavě zelenou nebo hnědou, s charakteristickými žlutými nebo oranžovými, černě a bíle lemovanými půlměsíčitými skvrnami za hlavou.
Některým jedincům půlměsíčky za hlavou chybí. Existují i exempláře šedé či černé,
břicho mají však všechny užovky světlejší.
Vyskytuje se většinou v blízkosti vody, ale ani tohle není pravidlo. Často se objeví
na vinicích nebo v blízkosti lidských obydlí. Živí se obojživelníky a rybami, ale příležitostně i savci (drobnými hlodavci), ještěrkami a hmyzem.
Přes zimu ulehá do zimního spánku a páří se krátce po jarním probuzení v dubnu až
v květnu. Předtím se však vždy ještě svléká. Její vejce jsou dlouhá asi jen 3 centimetry
s kožovitým povrchem jsou kladena po osmi až čtyřiceti kusech (vzácně až 50) v červnu a v červenci. V některých oblastech kladou užovky vejce hromadně na jedno místo,
takže se tam může najít až 1500 vajec. Většinou jsou kladena v náplavových hromadách
u řek, do hromad dřeva, listí a podobně. Známé jsou také případy, kdy klade svá vejce
do kompostu. Před příchodem zemědělství byly užovky obojkové daleko méně početné.
Právě díky kompostům se velmi rozšířily. V poslední době však kompostů ubývá a tak
ubývá i užovek. Mláďata se líhnou po šesti až deseti týdnech. Vejce potřebují teplotu
nejméně 21° C. Mladí hadi jsou dlouzí 15 až 20 centimetrů a jsou samostatní ihned
po vylíhnutí.
Užovka obojková je ve srovnání s ostatními hady neobyčejně rychlá, dokáže vyvinout rychlost až 6,7 kilometrů za hodinu. Protože nemá jedový aparát, na obranu produ19

kuje pouze zapáchající tekutinu z kloaky, nebo předstírá smrt (tento obranný mechanismus se nazývá thanatoza). Někdy předstírá také útok, ale neotvírá při něm čelisti. Pokud
ani tento způsob obrany nezabere, tak kouše.
Největším nepřítelem užovek je člověk, dalšími pak jezevci, ježci, kočky a draví
ptáci. Užovky rodu Natrix však mají jedovaté sliny, které působí hlavně na obojživelníky. Pro člověka však nepředstavují vůbec žádné nebezpečí.

autor fotografie Petr Rjabinčák
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