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Vážení obèané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o prùbìhu výstavby kanalizace, následnì rekonstrukce silnice I/23 (prùtah obcí) a akce odbahnìní a oprava Návesního
rybníka.
Co se týká kanalizace zamìøím se pouze na pøedínskou èást. Ve zpravodaji è. 14
jste byli informováni o tom, jak bude výše uvedená investièní akce rámcovì probíhat
jak termínovì tak i finanènì. Práce byly zahájeny 12.9.2005. V souèasné dobì je
provedena zhruba 1/3 prací. Proti pùvodnímu harmonogramu je tedy stavba ve skluzu
zhruba o jeden a pùl mìsíce. Pøíèinou tohoto zpoždìní je dlouho trvající tuhá zima,
následnì prudké tání a v neposlední øadì rozdílné geologické podloží napø. tvrdá skála
nebo naopak tekuté naplaveniny. I øada dalších okolností. Nejobtížnìjší úsek je na
trase A za rybníkem. Kanalizace je ukládána do ètyømetrové hloubky kdy limitující
niveletou je napojení sbìraèù z Obory a také vzhledem k dodržení spádování potrubí.
Ostatní trasy jsou budovány takøka v souladu s harmonogramem i když i tam
postupují práce pomaleji. Je na dodavateli, aby tento èasový skluz eliminoval.
Tak jak jste byli již informováni ve Zpravodaji è. 14, dojde v letošním roce i na
celkovou rekonstrukci silnice I/23 (prùtah obcí) ve smìru Telè – Tøebíè. Toto dílo je
investicí ØSD Jihlava a musí dojít ke koordinaci obou staveb. Rekonstrukce bude
spoèívat v tom, že prvním krokem bude obroušen stávající svršek silnièního tìlesa,
poté bude položena splašková kanalizace, dále pak rekonstrukce dešové kanalizace
(odvodnìní silnièního tìlesa). Pøi vlastní rekonstrukci silnice bude podloží vytìženo až
na mínus cca 50 cm pro jeho neúnosnost a nahrazeno novou skladbou silnièního
tìlesa. Do této investice se podaøilo dostat i celkovou rekonstrukci pøilehlých chodníkù
a bude financováno investorem ØSD Jihlava. První etapa je rozložena od mostu
smìrem k Horám a souèasnì od mostu k Jednotì. Další etapa od Jednoty ke škole
a od školy smìr Tøebíè. Upozoròuji, že tyto stavby velmi zkomplikují dopravní
obslužnost a budou vyžadovat øadu objízdných tras a rùzných náhradních øešení,
které jsou v souèasné dobì projednávány tak, aby by v omezené míøe byla základní
dopravní obslužnost zajištìna. Práce by mìly na této komunikaci zapoèít 2. 5. 2006.
V této souvislosti bude dodavatel provádìt pasport domù pøilehlých k této komunikaci,
který bude spoèívat ve visuelní prohlídce a nafocení jednotlivých nemovitostí.
Vyzýváme obèany, aby umožnili pracovníkùm investora, kteøí budou provádìt
pasportizaci vstup na svùj pozemek. V pøípadì odmítnutí nebude brán ohled na
pozdìjší škody, pokud vzniknou vlivem výše zmínìných prací (zejména vibraèní
válcování rekonstruované komunikace).
Odbahnìní a oprava rybníka Návesní je provádìna v souladu s pùvodním
harmonogramem a termín dokonèení je stanoven na konec záøí letošního roku.
Vzhledem k tomu, že tato stavba je víceménì na okraji obce, nezasahuje tak
významnì do života nás všech.
Nicménì všechny zmínìné stavby jak právì zažíváme znaènì komplikují život
nám všem a nezbývá, nìž toto období pøetrpìt. Z tohoto místa chci podìkovat všem
obèanùm za dosavadní trpìlivost. Vìøím, že se podaøí všechny akce zdárnì dokonèit
a pøispìjí tak k lepším podmínkách života v naší obci. Bude to však ještì velmi
nároèné. Apeluji na Vás z tohoto místa, že pokud máte jakékoliv pøipomínky nebo
potíže, obracejte se vždy na obecní úøad tak, abychom mohly tyto øešit a pøenášet na
dodavatele jednotlivých akcí. Touto cestou vyzývám rodièe, aby pouèili svoje dìti, aby
nevstupovali svévolnì na jednotlivá staveništì a pøedešli tak pøípadným úrazùm. Na
závìr mi dovolte, abych Vám popøál klidné prožití svátkù velikonoèních.
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Informace z Obecního úøadu Pøedín
nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva
za období øíjen 2005 – duben 2006
1. 11. 2005
- ZO jmenovalo složení hodnotící komise na akci „Oprava a odbahnìní rybníka
Návesní“ - èlenové: Arnošt Urbánek, Miluše Pospíšilová, ing. Vladimír Konopáè,
ing. Ivo Pospíšil, ing. František Doèkal
- ZO schválilo Kupní smlouvy na koupi pozemkù od manželù Kaškových za úèelem
vytvoøení nových stavebních míst v lokalitì na Oboøe
- ZO schválilo rozpoètová opatøení o dotace z kraje Vysoèina

120 000,- Kè na opravu návsi na Horách

9 900,- Kè na zalesòování
- ZO rozhodlo zøídit radu školy pøi Základní škole Pøedín a stanovilo poèet jejich
èlenù na 6
- ZO povìøilo radu obce k zahájení jednání s vlastníky pozemkù o umístìní cvièné
dráhy pro místní hasièe a o možnosti pozdìjšího odkupu tìchto pozemkù
- ZO schválilo dohodu o poskytování finanèního pøíspìvku na dopravu našich obèanù do a ze zamìstnání mezi obcí Pøedín a spoleèností MANN + HUMMEL, s r.o.
Nová ves è. 66, výše pøíspìvku èiní 1500,- Kè mìsíènì.
22. 11. 2005
- ZO schválilo rozhodnutí hodnotící komise o pøidìlení zakázky na akci Oprava
a odbahnìní rybníka Návesní firmì KAVYL, spol.s r.o.
- ZO schválilo Nájemní smlouvu o pronájmu obecních pozemkù v k.ú. Pøedín a Hory
o výmìøe 88,0057ha mezi obcí Pøedín a ZVOZD Horácko, Opatov na Moravì 300,
okr. Tøebíè. Dohodnuté roèní nájemné : 300,- Kè/1ha pro sjednaný nájem na dobu
10 let
20. 12. 2005
- ZO schválilo rozpoètové provizorium na rok 2006
- ZO schválilo Kupní smlouvu na pøevod vlastnického práva na Èeskou republiku,
týkající se èásti parcel : p.è. 2440/3, 2432, 2430, 2433, 2429, 2428, 2425/2, 2425/1
a parcel oddìlených geometrickým plánem: p.è. 2426/4, 2426/5, 2426/6 (prameništì vodovodu, jedná se o bezejmenný vodní tok v dotèeném území)
- ZO schválilo Zástavní smlouvu è.400 70 411 – Z1 mezi SFŽP ÈR a obcí Pøedín na
zástavu nemovitosti proti 5% pùjèce ze SFŽP
17. 1. 2006
- ZO schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Pøedín a firmou KAVYL spol. s r.o. Mohelno
452/1 na dodávku stavby Oprava a odbahnìní rybníka Návesní, cena díla:
7 797 952,- Kè
- ZO schválilo Kupní smlouvu mezi obcí Pøedín a Jiøím Leixnerem, Pøedín 151 a ing.
Marií Leixnerovou, Stonaøov 297 na prodej pozemku p.è. 143/3, oddìlen díl 143/4
o výmìøe 26 m2
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23. 3. 2006
- ZO schválilo: Rozpoèet obce Pøedín na rok 2006
Pøíjmy :
10 609 000,- Kè
Výdaje :
10 609 000,- Kè
Rozpoèet DSO Pøedín – Opatov na rok 2006
Pøíjmy :
9 940 500,- Kè
Výdaje :
9 940 500,- Kè
Rozpoèet mikroregionu Podhùøí Maøenky
Pøíjmy :
35 400,- Kè
Výdaje :
35 400,- Kè
- Z0 schválilo Zprávu o pøezkoumání výsledku hospodaøení obce Pøedín za rok 2005
vèetnì závìreèného úètu
- ZO vzalo na vìdomí Zprávu o pøezkoumání hospodaøení DSO Pøedín- Opatov
- ZO schválilo pøíspìvek ve výši 1 000,- Kè pro Nemocnici Tøebíè na nákup
tomografu
- ZO schválilo návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvì na odkup pozemkù na
výstavbu rodinných domkù
- ZO stanovilo cenu pozemku stavebních míst na Oboøe na 150,- Kè/m2 vèetnì
zasíování
- ZO schválilo Žádost ZŠ a MŠ Pøedín o rozdìlení hospodáøského výsledku
- ZO schválilo zámìr obce požádat o bezúplatný pøevod pozemku p.è. 141/2 ost. pl.
v k.ú. Pøedín, v majetku státu

Letem obecním svìtem
-

-

13. 9. 2005 se konala druhá veøejná schùze ohlednì akce „Kanalizace a ÈOV
Pøedín – Opatov“. Starosta obce, zástupce firmy VHS Vysoèina a VAS Tøebíè informovali obèany o prùbìhu zapoèaté akce a odpovídali na jejich dotazy
19. 11. 2005 v odpoledních hodinách odjel autobus s našimi seniory do Štìmìch na
Setkání s dùchodci. Pøítomné pøivítali starostové z Pøedína a ze Štìmìch, k tanci,
poslechu a dobré
pohodì hrála hudební skupina Jendy Noska z Veverky. O tom jak se
umí dobøe bavit
naši senioøi (i bez
pøipraveného programu) svìdèil
odjezd autobusu
ze Štìmìch
v pozdních hodinách zpìt k Pøedínu
setkání s dùchodci
– listopad 2005
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a jak jsme strávili pøedvánoèní a povánoèní èas?

21. 12. jsme se sešli u vánoèního stromu, kde jsme si spoleènì s dechovou
hudbou z Rokytnice nad Rokytnou zazpívali vánoèní písnì a koledy
30. 12. i pøes nepøíznivé poèasí (èerstvì napadaný sníh a vítr) smìøovaly
pøed polednem hlouèky pøedíòákù na již 7.výstup obèanù Mikroregionu
Podhùøí Maøenky na Horu Maøenku. Úèast z Pøedína byla rekordní – 105 lidí
+ 1 pes

na Silvestra uspoøádali naši mladí hasièi silvestrovskou diskotéku spojenou
s videoprojekcí, nálada byla veselá . O pùlnoci jsme se sešli u vánoèního
stromu na tradièním novoroèním pøípitku
plesová sezóna byla zahájena 21. 1. 2006 Hasièským plesem s pìknou tombolou
a vystoupením skupiny støedovìkých tancù, sezóna pokraèovala 4. 2. Školním
plesem s vystoupením orientálních tancù žákyò zdejší školy a zakonèena byla
Sportovním plesem Slavie Chlístov 11. 3., na kterém se pøedvedl tøebíèský soubor
Bajdyš
vysokorychlostní internet – po dalších jednáních zavede firma JARONET v nejbližších dnech páteøní sí bezdrátového internetu, zájemci o tuto službu budou
v nejbližších dnech vyzváni ke schùzce, kde se dozví další podrobné informace
ohlednì pøipojení
v lednu se zapoèalo s akcí Oprava a odbahnìní rybníka Návesní, kterou provádí
firma KAVYL spol. s r. o. Mohelno. Obec na tuto akci získala dotaci z EU
– Operaèního programu Infrastruktura (6 310 000,- Kè) a SFŽP (789 000,- Kè).
Celková cena projektu 7 888 000,- Kè
letošní zima snìhem nešetøila, místy dosahovaly snìhové závìje výšky až dvou
metrù. V boji se snìhovou nadílkou nám pomáhala novì zakoupená snìhová fréza
s jejíž pomocí se podaøilo udržovat schùdné alespoò chodníky kolem hlavní
silnice. Sníh se držel až do konce bøezna
v lednu si na místním høbitovì zaøádili vandalové, je to o to smutnìjší, že podezøení
padá na místní nezletilé dìti. Je na vás rodièích, abyste svým dìtem vštìpovali
úctu a pietu k takovýmto místùm
Základní škola a Mateøská škola Pøedín uspoøádala 19. 2. 2006 dìtský karneval,
který uvádìl klaun Harry, dìtí se sešlo dost, masky byly pìkné. Další akcí byla
Školní akademie 19. 3. 2006, na které se pøedvedli žáci školy základní školy a dìti
mateøské školy a ve vtipných vystoupeních.
pøedínští ochotníci pro vás pøipravili na velikonoèní svátky opìt divadlo, jedná se
o hru se zpìvy Nejlíp je u nás od Karla Valdaufa a Bohuslava Nádvorníka.
Premiéra se koná v sobotu 15. 4 v 19,30, repríza v nedìli 16. 4. ve 14,00.
Vstupné : 40,- Kè
Osoby a obsazení:
Charlie Wonder – Arnošt Urbánek
Václav Vondra – František Vrbka
Eliška, jeho žena – Romana Mašterová
Hanka, jejich dcera – Jana Bìhounková
Štìpánka Capicarová – Miluše Vybíralová
Ruda, její syn – Rosa Petrù
Albín Balbín, listonoš – Jiøí Frenc
Josef Adamec, øídící a kapelník – Miroslav Tíndl
Alois Havrda – Jan Petrù
Pøedínští ochotníci Vás na toto pøedstavení srdeènì zvou a tìší se na Vaši úèast.
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výmìna obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù – podle naøízení
vlády è. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù, jsou obèané povinni provést výmìnu obèanských
prùkazù bez strojovì tištìných údajù vydaných do 31. 12. 1996, za obèanské
prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. 12. 2006. Žádost o vydání
obèanského prùkazu je tøeba pøedložit nejpozdìji do 30. 11. 2006.
rychlé tání snìhu nás vylekalo a zpoèátku vypadalo hrozivì, voda 2 dny pøetékala
pøes hráz Strhanky a koryto Brtnice dosahovalo témìø 3. povodòového stupnì

-

práce v lese – vzhledem k dlouhé zimì nebylo možno provádìt prùbìžný
úklid pasek po mýtní tìžbì a proto se obracíme na místní obèany s žádostí
o pomoc!!! Jedná se o úklid pasek a následnou výsadbu nového lesa.
Zájemci se mohou pøihlásit v kanceláøi obecního úøadu. Mùže se jednat
o práci na dohodu nebo i dobrovolnou.

-

RADON – informace pro majitele novì zkolaudovaných objektù
Státní ústav radiaèní ochrany namátkovì zjistil, že v nìkterých novì
zkolaudovaných domech pøekraèuje koncentrace radonu doporuèenou hodnotu.
Tím dochází ke zbyteèné radiaèní zátìži obyvatel domu. V zájmu ochrany obyvatel
v domech zkolaudovaných od 1. 1. 2000 nabízí krajský úøad zcela zdarma
zabezpeèení roèního mìøení radonu pomocí detektorù RAMARN, jakož i zajištìní
obsahu radonu v pitné vodì dodávané do domu z individuálního zdroje – studny.
Výsledky mìøení se dozví pouze zájemce a nemají žádný zpìtný vliv na kolaudaci
domu. Toto zjišovací øízení je dobrovolné a provádí se za úèelem ovìøení
úèinnosti protiradonových opatøení v novostavbách. Zájemci o toto zjištìní nech
kontaktují Krajský úøad Kraje Vysoèina, odbor životního prostøedí, Žižkova 57,
567 33 Jihlava, pan Šmejkal, telefon : 564 602 520, e-mail :

-

PTAÈÍ CHØIPKA – v pøípadì nálezu jednotlivých kusù uhynulých ptákù v pøírodì
nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je pøedevším
nutné zachovat klid a k neškodnému odstranìní pøistupovat bez obav z nejhoršího. Obèan má tyto možnosti:
zakopání na místì nebo na nejbližším vhodném místì
spálení v kotli na tuhá paliva
oznámení nálezu obecnímu úøadu obce, na jejímž katastrálním území místo
nálezu leží
Doporuèená ochrana obyvatel pøicházejících do styku s uhynulými ptáky
k manipulaci s uhynulými ptáky použijte ochranné rukavice, roušku, pevné boty,
èepici zakrývající vlasy

po provedené likvidaci si dùkladnì umyjte ruce mýdlem
pøi nálezu vìtšího poètu uhynulých ptákù (nad 5 ks) nebo i jednotlivých
uhynulých vodních ptákù vždy kontaktujte veterinárního lékaøe pøíslušné
krajské veterinární správy

-

CO SE CHYSTÁ –

stavìní máje, èarodìjnice – 30. 4. 2006
den dìtí – 3. 6. 2006
Pøedín CUP –-24. 6. 2006
pouové zábavy hasièù – 27. 9. Hornet, 30. 9. Galenit
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ROZKVETLÉ OKNO
máme tu jaro a sním další roèník soutìže o vtipnì a nejlépe upravené okolí
domu. Letos budou mít soutìžící ztížené podmínky kvùli právì probíhající akci
„kanalizace“. Vìøíme, že se s tímto problémem vypoøádáte a vaše okna a pøedzahrádky budou stále krásnìjší a barevnìjší.

HORÁCKÉ DIVADLO
Pøipomínám spoluobèanùm, že se mohou pøihlásit na pøedplatné do Horáckého
divadla v Jihlavì pro divadelní sezónu od záøí 2006 do èervna 2007.
Jezdí se 7x za sezónu vždy ve støedu 17,45 hod. Pøedplatitelé mají 10% slevu,
dùchodci 20% a studenti 30%. Cena vstupného pro všech 7 pøedstavení je podle slevy
450 - 560,-Kè + cestovné (23,-Kè pro obì cesty na jedno pøedstavení).
Z naší obce využívá toto pøedplatné 26 obèanù. Již druhým rokem s námi jezdí
3 pøedplatitelé z Lesné. Vstupenka do divadla je pøenosná i na jinou osobu!
Podrobnosti o pøedplatném Vám sdìlí paní Zdena Brabencová.
Zdena Brabencová

Základní škola a Mateøská škola Pøedín
Adopce na dálku
Naše škola adoptovala loni v únoru africkou holèièku. Jmenuje se FILLET
BUYUKU VIHENDU, je jí 13 let, žije s rodièi a tøemi sourozenci v Keni, na pøedmìstí
Nairobi. Toto místo patøí k nejchudším na svìtì. Pøíjmy chudých afrických rodin èasto
nestaèí na pokrytí základních životních potøeb
jako je jídlo, pití a støecha nad hlavou. Docházka do školy je zde velkým pøepychem.
Jedná se o adopci „na dálku“. Je to forma
pomoci, která poskytuje dítìti možnost chodit
do školy, a tím i nadìji na lepší budoucnost.
Prostøednictvím Humanistického sdružení
NA ROVINU posíláme roènì do Afriky 7.200,-Kè. Z této èástky je hrazeno školné, školní pomùcky, školní uniforma a pitný režim ve škole.
Díky nám chodí FILLET již druhým rokem
do školy. Pravidelnì nám píše a dostáváme
i kopie jejího vysvìdèení.

FILLET BUYUKU VIHENDU
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Jak peníze získáváme?
/ dobrovolná sbírka mezi žáky a zamìstnanci školy
/ sbìr starého papíru
/ pøíspìvek z výdìlku na školním plese
/ pøíspìvek z výdìlku na školní akademii
A proè to dìláme?
Tak pøednì si myslíme, že je to „dobrý skutek“. Lidé by si mìli pomáhat. A naše dìti
by mìly vìdìt, že ne všude na svìtì se žije lidem dobøe. Tøeba si pak budou víc vážit
toho, co mají.
Pomoci mùžete i vy. Sbírka probíhá v ZŠ i MŠ, pøidejte se.
Libuše Vyhnálková
To se oslaví
Tento celý školní rok v mateøské škole probíhá pod heslem TO SE OSLAVÍ a je
inspirován 60.výroèím vzniku mateøské školy v Pøedínì. Už od záøí chystáme a tøídíme fotodokumentaci, studujeme kroniku školy a seznamujeme rodièe s uskuteènìním
závìreèných oslav na konci školního roku. V souèasnosti s pøípravnými akcemi
finišujeme a snažíme se získat sponzory na zabezpeèení tìchto akcí.
A jak naše oslavy budou probíhat?
26. 5. 2006 – bude páteèní odpoledne patøit bývalým a souèasným zamìstnancùm
školy a jejich setkání s pøedstaviteli obce a sponzory. Pøipravena pro nì bude výstavka
ze života mateøské školy, vystoupení dìtí, obèerstvení a tvoøivá dílna, kde si zúèastnìní budou moci nìco zajímavého vyrobit.
27. 4. 2006 – sobotní odpoledne bude pro dìti, rodièe a pøátele školy. Školní
zahrada se tento den promìní ve vodní øíši, ráj všech vodníkù . Dìti se zde pøedvedou
ve „vodnickém vystoupení“, potom vystoupí divadélko Mrak z Havlíèkova Brodu
s Vodnickým karnevalem, pro dìti zde budou pøipraveny vodnické soutìže a také
vodnická tombola. Kdo pøijde, bude si moci posedìt, obèerstvit se, pobavit se s dìtmi
a pøáteli, prohlédnout si mateøskou školu a výstavku. Srdeènì Vás zveme.
Jen aby nám to poèasí vyšlo!
Miluše Pospíšilová

ZPRÁVY HRÈA TEAMU
HRÈA TEAM – S.K. DESKA TØEBÍÈ 3:7
Zdenìk Skála, náš sympatizant, nám domluvil utkání s bývalými hráèi tøebíèských
klubù. Dnes jsou to matadoøi, ale fotbalem stále posedlí, i když mnohým je pøes
padesát, válí jako zamlada. Pøesto jich k nám dorazilo málo, tak pozvali dvì posily z øad
mladíkù, kam jinam než do útoku. Právì tento tah se pro nás stal osudným, ti dva byli
neudržitelní, také nastøíleli všechny branky. Proto celkem jednoznaènì S.K. DESKA
vyhráli 7 : 3. Projevila se také jejich souhra, letitý fotbalový pøehled a technika s míèem,
èímž nahrazují rychlost.
Nám nezbývá, než gratulovat soupeøi – klobouk dolù pøed výkonem nìkterým
staøíkù. Góly – Hrèa team:
Roman Trnka, Hynek Trnka, Králík – host
S.K. DESKA:
Rygl 4x, Koš 3x
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KONEC LETNÍ SEZÓNY – POSLEDNÍ ZÁPAS VENKU
K závìreènému pøátelskému utkání na pažitu v Pøedínì jsme nastoupili proti
místnímu Sokolu.
Tento zápas skonèil spravedlivou remízou 5:5. Hrálo se ve velmi pomalém tempu,
což poznamenalo kvalitu utkání, ale nám starším to vyhovovalo.
Pøedínských fotbalistù se dostavilo tradiènì málo, protože pøáteláky pro nì nejsou
dùležité, právì proto se objevil v dresu Pøedína po dlouhé dobì i Rostislav Dostál a od
Hrèákù pùjèený Bohumil Královský.
Branky Hrèa teamu:
Martin Mouca, Laïa Kabelka, Pepa Semrád,
Standa Dohnal, Veselý – host
Za Pøedín:
Pavel Šindeláø, Mirda Suchna 2x, Bohouš Královský,
Rosa Petrù
HALOVÁ SEZÓNA
Tradiènì jsme se pøesunuli do haly v Želetavì, kde máme domluvené termíny na
které si postupnì zveme soupeøe.
Hrèa team – Štìmìchy
12:25 22. 10. 2005
Hrèa team – Opatov
18:23
5. 11. 2005
Štìmìchy – Hrèa team
15:25 19. 11. 2005
Rozseè – Hrèa team
27:29
4. 12. 2005
VÁNOÈNÍ HRÈA KAPR 2005
Dne 26. 12. 2005 se uskuteènil v hale v Želetavì již druhý roèník turnaje v sálové
kopané, který poøádá Hrèa team. Turnaj se tìší velkému zájmu úèastníkù, což je na
jednu stranu dobøe, ale z druhé strany je rok od roku tìžší v turnaji uspìt. Nìjak se nám
vytrácí ta sranda a radost z pohybu, kvùli èemuž byl turnaj právì o vánocích zøízen.
Želetava tentokrát neobhájila loòské vítìzství a tìsnou prohrou ve finále tak
pøedala titul – „halového mistra okrsku“ – Dašovu.
Celkové poøadí:
1. Dašov
2. Želetava
3. Litohoø
4. Opatov
5. Dl. Brtnice
6. Rozseè
7. Hory
8. Hrèa team
9. Sedlatice
10. Pøedín
Od tohoto dne jsme již jako Hrèa team nehráli jediné utkání, protože nìkteøí hráèi
na tomto turnaji nastoupili za vítìzný Dašov, bez toho aniž by pøedem informovali své
spoluhráèe, kteøí tak nemìli èas najít za nì náhradu. Proto Hrèáci dohrávali poslední
dvì utkání v neúplné sestavì, po té co další dva Hrèáci byli zranìni. To samozøejmì
nezùstalo bez výèitek ostatních hráèù a vyústilo tak v dosud trvající krizi.
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SOKOL PØEDÍN
FAKTA PODZIMU 2005
Martínkov – Pøedín
4:1
gól – Šlouf
Pøedín - Jemnice B
2:8
Šlouf, D. Bouda
Èechtín B – Pøedín
3:3
Šlouf 2, I. Michálek
Kouty B – Pøedín
2:2
Šlouf, Vybíral
Pøedín – Štìmìchy
3:0
Šlouf, M. Suchna, Vybíral
Jakubov B – Pøedín
3:2
Šlouf, Vybíral
Pøedín – Domamil
4:1
Šlouf 2, D. Bouda 2
Pøedín – Knìžice
4:2
Šlouf 4
Pøedín – Police
1:1
Šlouf
Jak vidno, je to „šloufovina“. Jeho návrat po zranìní byl excelentní! Pøesto, že
pøedínští fotbalisté spadli do IV.tøídy, a proto hraje už jen jedno mužstvo, je vidìt, že to
prospìlo. Nejsou problémy s úèastí hráèù v zápasech, nesbírají se 10 minut pøed
utkáním dobrovolníci po vsi, jak tomu bylo døiv.
Výsledky jsou také lepší, vždy jsme v polovinì sezóny v tabulce pátí, a to by na
zaèátku bral každý. No, a když se ustaviènì jen neprohrává, dostaví se i zájem divákù,
kterých hodilo na domácí utkání také víc. Dalo by se øíci – spokojenost, ale tréninková
úèast v hale v Želetavì, která probíhala pøes zimu byla slabá. Proto první provìrka
venku v Èáslavicích, kam jsme zváni k pøátelskému utkání 9. 4. 2006 ukáže schopnosti
mužstva.
Dále je velmi dùležité dokonèit stavbu kabin. Proto bychom rádi oslovili všechny
hráèe, fanoušky a pøíznivce kopané, aby na dokonèení kabin pøispìli svou pomocí.
Dìkujeme pøedem všem co to myslí vážnì a na požádání èlenù výboru Sokola Pøedín
pøiloží ruku k dílo.
Nezbývá, než popøát fotbalistùm hodnì štìstí, o víc se musí postarat sami.
A SE FOTBALOVÉ JARO VYDAØÍ !!!
Ještì dùležité sdìlení – letošní Pøedín Cup se uskuteèní 24.5.2006, tak se všichni
poctivì pøipravme, a je úèast ještì vìtší než loni a nejvìtší oslava kopané v Pøedínì
posledních let mùže zaèít.
Bohouš Královský

Kino
Po zimní pøestávce jsme letos zahájili provoz místního kina v nedìli 6.bøezna, na
kdy jsme si pøedem zajistili pøedpokládaného (a v onen den nakonec i èerstvého)
vítìze Èeských lvù, Høebejkovu tragikomedii Horem Pádem. Bìhem jarních mìsícù
jsme pak se støídavým diváckým ohlasem uvedli napø. historický velkofilm Alexandr
Veliký, populární domácí teenagerovskou komedii Snowboarïáci, druhé díly
úspìšných filmù Spider-Man, Deník Bridget Jonesové, Høíšný tanec nebo Fotr je lotr,
tøetí díl Troškovy lidové komedie Kameòák a další lákavé tituly.
Bohužel, náhlý a výrazný pokles návštìvnosti, který byl zaznamenán od zaèátku
letošního roku prakticky ve všech èeských a moravských kinech a k nìmuž došlo dosti
neèekanì po nìkolika letech stálého nárustu všech ukazatelù, se nevyhnul ani
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našemu kinu. Bìhem prvního pololetí, resp. od bøezna do èervna, se zde letos
uskuteènilo 20 pøedstavení pro 576 divákù, kteøí na vstupném zaplatili celkem
19.189,- Kè (pro porovnání: v roce 2004 to bylo ve stejném období 17 pøedstavení, 874
divákù a tržby 29.476,- Kè). Prùmìrná návštìvnost na jedno promítání se tak snížila
z 51,4 na 28,8 divákù, zatímco prùmìrné vstupné zùstalo pøibližnì stejné (loni 33,70
Kè, letos 33,30 Kè). Pokles divákù i tržeb oproti loòsku tak v Pøedínì èiní zhruba 35 %,
pøièemž v celostátním mìøítku se pohybuje pouze kolem 23 %. Sledovanou hranici
100 návštìvníkù se u nás zatím podaøilo pøekonat pouze jedinému filmu, kterým byl již
zmínìný Kameòák 3 (103 divákù). Prázdninové mìsíce u nás sice naznaèily mírný
obrat k lepšímu, ovšem zaèátek záøí tyto tendence nepotvrdil. A jelikož kino letos
ukonèí svoji sezónu už 23.øíjna, mohou souèasné výsledky pøíznivì ovlivnit už jenom
tøi potenciální divácké hity. První z nich, nìmecký váleèný velkofilm Pád Tøetí øíše, už
bude v dobì vydání tohoto zpravodaje obehrán (18.9.), takže zbývají oba øíjnové tituly,
na které si vás tímto dovolím pozvat.
V nedìli 9. 10. ve 20 hodin uvedeme americký katastrofický sci-fi thriller VÁLKA
SVÌTÙ, který podle stejnojmenného slavného románu H. G. Wellse natoèil
nejúspìšnìjší americký režisér Steven Spielberg (tvùrce Èelistí, E. T., trilogie
o Indiana Jonesovi, Jurského parku nebo váleèných velkofilmù Schindlerùv seznam
a Zachraòte vojína Ryana). Populární herec Tom Cruise si zde zahrál obyèejného
dìlníka, který se snaží zachránit život svých dìtí pøed útoèníky z vesmíru.
A to (možná) nejlepší jsme pøipravili na závìr: v nedìli 23. 10. v 18 a ve 20 hodin to
bude nejúspìšnìjší animovaný film letošního roku, nazvaný MADAGASKAR.
Natoèen byl trojrozmìrnou poèítaèovou animací, a to ve stejném studiu, kde vznikly
oba díly Shreka nebo Pøíbìh žraloka. Tato dobrodružná komedie pro celou rodinu
vypráví o ètyøech zhýèkaných zvíøatech z newyorské ZOO, které se jednoho dne
znenadání ocitnou na svobodì a náhoda je zavede až do opravdové divoèiny, na
daleký ostrov Madagaskar. Tento snímek, který se už staèil probojovat mezi
5 nejnavštìvovanìjších filmù tohoto roku, uvedeme v èeském znìní.
Pøíští rok bychom po obvyklé zimní pauze rádi zahájili provoz v bøeznu, abychom
vám (stejnì jako letos) nabídli aktuálního vítìze pøíštích Èeských lvù, k tomu nìkolik
dalších domácích filmù, které budou mít v našich kinech premiéru v tìchto mìsících
(Štìstí, Doblba!, Hrubeš a Mareš...), dále pøipravovaný hit Rafáci (který pøijde do kin
zaèátkem pøíštího roku) a také to nejúspìšnìjší ze zahranièní produkce. Tady ovšem
bude výbìr ponìkud omezen tím, že v našem kinì zatím není možné promítat
zahranièní kopie s novou technologií záznamu zvukové stopy. Abychom svým
divákùm mohli do budoucna nabízet opravdu vše, co by chtìli vidìt, bude tøeba do
našich projektorù poøídit nové zvukové budièe s èerveným svìtlem, které ovšem
nebudou zadarmo. Bude hodnì záležet na diváckém zájmu, zda se investice do tohoto
zaøízení vyplatí..
Karel Støecha
Nová rubrika Nová rubrika Nová rubrika Nová rubrika Nová rubrika Nová rubrika
INZERCE
Jaromír Pták hledá solidního nájemce
na zahradu. Placení by pokud možno
nebylo, chci abyste mìli ze zahrady
užitek, napø. králíky.
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Snímek HRÈA TEAMU z loòského øíjna.
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