Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje bych se chtěl zaměřit na třídění odpadů v naší obci. Jak nám všem ze
zákona o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vyplývá, jsme povinni třídit veškerý odpad, který svou činností produkujeme. K tomu nám slouží
řada sběrných nádob (kontejnerů), které jsou umístěny v naší obci za Jednotou a na Horách na návsi. Za
uplynulé období lze konstatovat, že většina našich občanů odpad třídí. Nicméně se neustále stává, že
v přesně označených kontejnerech jsou odpady, které tam opravdu nepatří. Rovněž je neustále k dispozici
kontejner na železný šrot, který je umístěn před areálem zemědělského družstva. Zde se také množí odpad,
který nelze označit jako železný šrot. Jedná se o pneumatiky, autosedačky, ledničky, sanitární keramiku
televizory a další i nebezpečný odpad. Pro účely shromažďování nebezpečných odpadů slouží v naší obci
2x do roka svoz nebezpečných odpadů, který zajišťuje firma ESKO-T. Dále lze využít sběrný dvůr
v Želetavě. Pro biologický odpad ze zahrádek je přistavován na jaře a na podzim velkoobjemový
kontejner. Nároky na uskladňování směsného komunálního odpadu na centrální skládky bude do
budoucna čím dál dražší a jediná možnost, jak se nezahltit odpadky je jejich třídění a postupné zpětné
využití. Chtěl bych znovu vyzvat všechny občany, zvláště ty, kteří dosud odpad netřídili, aby se o to
alespoň pokusili. Společně s minulým číslem předínského zpravodaje jste obdrželi magnetický letáček
s poměrně výstižným popisem jak a kam, který druh odpadů třídit. Pro Vaši informaci otiskujeme opět
vodítko jak třídit odpad. Věřím, že pochopíte situaci v odpadovém hospodářství a společně se nám podaří
tuto oblast eliminovat.

Jak třídíme odpady?
Nádoby na tříděný sběr odpadu: barevné
nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více.
Používají se plastové popelnice, kontejnery
s upraveným víkem, nebo zvony – vždy záleží na
tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.
Na sběr papíru se používají většinou modré
nádoby, na sběr skla zelené a na plasty žluté.
Co můžete a naopak nesmíte do nádob na
třídění odpadů odhodit vám napoví následující
návody – nálepky na kontejnery:

SBĚR PAPÍRU
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby
SBĚR SKLA
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové
sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
SBĚR PLASTŮ
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!),
plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyrén
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.)

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo,
kde můžete odevzdat další vytříděné odpady.
Kontejnery na ulicích slouží většinou ke sběru
papíru, skla a plastů - na sběrný dvůr můžete
přinést např. starý nábytek, větve ze zahrádky
apod. Každý dvůr má svého správce a ten vám
poradí, jaké odpady patří do kterého kontejneru.
Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené
druhy sbíraných odpadů – vše zjistíte přímo na
vratech do dvora, nebo se můžete zeptat na
vašem obecním či městském úřadě, popř. u
firmy, která u vás sváží odpady.

Sběrný dvůr Želetava
Provozní doba: středa 12.00–17.00, sobota 8.00–13.00, v prosinci, lednu a únoru pouze sobota

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
• Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
• Kompostovatelný odpad: nejčastěji odpady ze zahrádky: větve, listí, tráva apod.
o Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly
od potravin, uhynulá domácí zvířata
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce,
linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
• Elektrozařízení: televize, rádia, počítače, mikrovlné trouby, ledničky apod.
• Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
• Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. EKOSKLAD je
vlastně boudička s dvojitou podlahou a speciálními nádobami – to proto, aby nebezpečné látky
nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, barvy, lepidla, oleje a
nádoby jimi znečištěné atd.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů je speciálně
upravený nákladní automobil vybavený speciálními
kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny
zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a
zastávky.
O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět dozvíte na
vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy,
která u vás sváží odpady.

Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá slouží
k odkládání velkého odpadu, který se
nevejde do běžných popelnic či
kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na
sběrných dvorech, nebo ve vašem
okolí v době jarního úklidu, podzimní
sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci
domu. Kontejnery mají objem od 5 až
do 30 m3.

Arnošt Urbánek, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období duben - září 2008
8-08-2(29.4.2008)
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•

Závěrečný účet MPM za rok 2007, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření MPM za rok 2007
a doporučuje ho ke schválení valné hromadě

•

měsíční odměny poskytované neuvolněným členům ZO Předín s platností od 1.2.2008 podle
nařízení vlády č.37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.

•

Smlouvu č.17/21/2515/07 o zajištění dopravní obslužnosti provozováním veřejné linkové osobní
dopravy prostřednictvím dopravce mezi obcí Předín a městem Třebíč

•

změny OZV č.1 O místním poplatku ze psů, OZV č.2 O místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, OZV č.3 O místním poplatku ze vstupného, OZV č.4 O místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, OZV č.5 O pravidlech pohybu psů na veřejných
prostranstvích

•

Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Předín a vlastníky dotčených pozemků
v souvislosti s dílem „kanalizace“

•

a) záměr prodat
díl a + r pozemku 1398/2 o výměře 408m2, díl b + t pozemku 1399/1 o výměře 488m2, díl
k pozemku 1399/2 o výměře 10m2 za cenu 100,-Kč/m2
b) záměr koupit
díl k pozemku 1400/1 o výměře 30m2, díl o pozemku 1400/2 o výměře 31m2, díl g pozemku
1401/1 o výměře 18m2, pozemek 1398/6 o výměře 665 m2 za cenu 35,-Kč/m2

9-08-3 (20. 5. 2008)
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•

Kupní smlouvu mezi obcí Předín a JMP Net s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na úplatný
převod části rozvodného plynárenského zařízení (prodloužení plynovodu za rybníkem)

•

Kupní smlouvu mezi obcí Předín a panem Eisem Jiřím a paní Eisovou Ditou, Předín 230 na koupi
stavebního pozemku

•

Kupní smlouvu mezi obci Předín a paní Malou Michaelou, Předín 23 na koupi stavebního
pozemku

•

Kupní smlouvu mezi obcí Předín a paní Suchnovou Janou, Hory 11 na koupi stavebního pozemku

•

Smlouvu o dílo mezi obcí Předín a firmou Gazkomplet spol s r.o., Cyrilometodějská 28, Třebíč na
provedení „Plynofikace části obecního úřadu, Předín 243“

•

Úpravy rozpočtu roku 2008 :
- dotace na akceschopnost JPO
- zájmové a sportovní aktivity dětí
- poplatek za VHP

30 000,-Kč
12 100,-Kč
5 000,-Kč

10-08-4 (15. 7. 2008)
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•

Kupní smlouvu mezi obcí Předín a panem Vlastimilem Honsem, Předín 255 na koupi stavebního
pozemku

•

finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč nemocnici Třebíč na nákup nového ultrazvukového 3D
přístroje

•

Obecně závaznou vyhlášku č.6/2008 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí a ruší OZV
č.3/2005 o snížení koeficientu daně z nemovitostí pro místní část Hory, lokalitu Hadí hora a
Kobylí hlava

•

úpravu rozpočtu v roce 2008
automatizace knihovny .....................26 000,-Kč

•

Smlouvu o dílo mezi obcí Předín a firmou SWIELELSKY na rekonstrukci místní komunikace od
kostela k bytovkám a části uličky. Cena díla 1 055 962,90 Kč

pověřilo :
•

starostu a Radu obce předložit variantní řešení na výměnu oken v bytovém domě č.230,231

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY :
Od 1. 10. 2008 dojde ke změně hodin pro veřejnost pošty Předín takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00

14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00

15:30 – 16:30

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se uskuteční 18. října 2008
Hory: 7,30-7,40hod (na návsi), Předín: 7,45 - 8,15hod (u kostela).
Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů : akumulátory, znečištěné obaly od barev,
olejů, chemikálií...zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu ( bez disků ), ledničky.

LISOVÁNÍ OVOCE
Zahrádkáři v Želetavě oznamují, že zahájili lisování ovoce
od soboty 6. září v zahrádkářském domě ( ul. 9. května )
Lisovat se bude o sobotách od 8,0,0 do 11,30 hodin
Informace na tel. 732 169 285 ( pan Veselý )

Letem obecním světem
Předínští divadelní ochotníci připravili na sobotu 19.4. a neděli 20.4.2008 hru se zpěvy Ostrov
milování, autorů Stelibský–Melíšek-Mottl.Ochotnické divadlo má v Předíně velkou tradici a
dobrou pověst, na představení našich ochotníků se sjíždějí lidé ze širokého okolí. Toto
představení trhlo rekord, zhlédlo jej 500 diváků ( 50 na generálce, 300 na sobotním a 150 na
nedělním představení ), kteří se příjemně pobavili. Hercům padli role takříkajíc přímo na tělo a o
zábavu nebyla nouze. Nácviku zpěvů se zhostila ředitelka předínské školy Ivana Suchnová.

Osoby a obsazení:
PROSPER GOLDEN, ocelářský magnát - Miroslav Tíndl
ELISA, jeho dcera - Jana Běhounková
SYLVIE, jeho sestra - Ivana Vrbková
KAROLÍNA, jeho sekretářka a ošetřovatelka - Romana Mašterová
WALDEMAR BOTRYS, aranžér dobrodružné výpravy - František Vrbka
KAPITÁN VAN TROK, postrach moří - Arnošt Urbánek
SVEN HANSEN, dopraví pilot - Rostislav Petrů
RÁDŽA Z IŠNAPURU, exod na objednávku - Jan Petrů
PATRICIE VAN TROKOVÁ, bývalá manželka - Vladka Běhounková
HARDECK, její advokát - Karel Sochna
BALBINO, milionář č.1 - Jiří Frenc
CORTES, milionář č.2 - Lukáš Tománek
BARMAN - Bohumil Královský
DOMORODEC, hospodský povaleč - Bohuš Novák
DOMORODEC, hospodský povaleč - Ondra Dokulil
DOMORODKY, barové hvězdy - Andrea Královská
Aneta Navrátilová

V sobotu 26.4.2008 pořádali třebíčští turisté pochod Po pramenech a studánkách, výchozím bodem
byla naše obec. Pochodu se zúčastnila asi padesátka turistů, která během 24 kilometrové trasy viděla
pramen říčky Brtnice, Želetavky a Rokytné. Zastavili se u kamene připomínajícího pověst o
Mařence, která se váže k tomuto kraji pod horou, posvačili v pěkné štěměšské tvrzi. K domovu se
vraceli přes Kobylí Hlavu, kolem Tří pramínků a hájovny na Hadí hoře. Z Předína šlo 5 turistů, je to
málo, ale aspoň někdo. Až se budou třebíčští turisté toulat příští rok opět našim krajem, přidejte se
k nim, rádi vás mezi sebou uvítají.
30. 4. stavění máje a čarodějnické rejdění přilákalo pod hráz Strhanky řadu našich občanů. Nejprve
se začalo vpodvečer se stavěním máje, v této práci jsou už naši mužští zběhlí a tak jim to šlo pěkně od
ruky. Když byla máje postavena, začaly děti vyhlížet, zda se čarodějnice i letos u nás objeví.
Čarodějnice nezklamaly, zkoušely děti z různých čarodějnických disciplín (hod žábou, pavoukem, let
na koštěti), na děti čekaly strašidelné čarodějnické nástrahy (co se skrývá v mé kouzelné krabici, ...) a
děti musely prokázat kus odvahy a statečnosti. Pak už se všichni stěhovali k ohni a užili si pěkného
večera.

v jarních měsících proběhly terénní úpravy, zatrubnění potoka a osetí prostranství za školou „na
Vůbcích“ a celé to tu prokouklo. Záměrem obce je vytvořit v těchto místech víceúčelovou plochu,
kam by se například mohly umístit pouťové atrakce. V příštím roce bude část tohoto prostranství
doplněna o zázemí pro rodiny s malými dětmi.
7.6. se opět scházíme a to na Dětském dnu. Začal již v ranních hodinách rybářskou soutěží na
Strhance, pokračoval fotbalovým zápasem starších žáků Sokol Předín x Sokol Domamil.
V odpoledních hodinách se konal turnaj našich nejmenších fotbalistů ATLANTIC STUDIO
minileague 2008, kterého se zúčastnilo 5 družstev. Nejmenší děti si zasportovaly na stanovištích a
získaly drrobné odměny. Velký úspěch měla nová trampolína zapůjčená ze základní školy. Na
perfektně udržované dráze se představili naši hasiči se svým rychlým útokem. Došlo i na kácení
máje, tentokrát byl šťastným vylosovaným Mirek Sedláček, ml. K tanci a poslechu hrálo DUO
MUSIC.

21.6.2008 se konal na místním fotbalovém hřišti tradiční fotbalový turnaj Předín CUP. Fotbalová
družstva byla rozdělena do dvou kategorií PROFI a HOBBY. Hrálo se celý den. Vítězem
kategorie PROFI byl tým Policie Strašnice a 1.místo kategorie HOBBY překvapivě obsadili
DĚDCI.
obec Předín připravuje úpravu dalších veřejných prostranství. Jsme rádi, že došlo k dohodě a na
prostranství „pod kaštany“ se již neskládkuje řezivo, také většina našich občanů již neparkuje
nepojízdné vraky na veřejných prostranstvích. Obec by chtěla k pěknému vzhledu obce přispět
v příštím roce úpravou prostranství před prodejnou FLOP a začít s úpravami v okolí kostela.
v letošním roce proběhla plynofikace části obecního úřadu, na akci získala obec dotaci ve výši
116 000,-Kč z POVV, celková cena 1.části 610 000,-Kč. Úprava stávajícího rozvodu topení činí
zhruba 170 000,- Kč.
28.6. jsme přivítali v obřadní síni 7 nových předínských občánků – Diana Křenová, Petra
Vyhnálková, Adéla Vídenská, Karolína Urbánková, Kateřina Vybíralová, Jakub Štěrba, Vít
Vaňkát. A kdo jiný je měl mezi sebe přivítat než malé zpěvačky z mateřské školy.

26.7. se konala v odpoledních hodinách na nové dráze našich hasičů soutěž O pohár starosty obce
Předín, která probíhala podle pravidel třebíčské okresní ligy. Pro vítěze byly připraveny pěkné
ceny. Soutěžilo 15 družstev mužů a 9 družstev žen. Mezi muži zvítězilo družstvo SDH Pavlov,
naši se umístili na 5 příčce. Z žen zvítězilo družstvo SDH Trnava, naše ženy se umístily na
posledním místě. Ve finále zvítězilo družstvo z Litovan, SDH Předín na druhém místě.

o nově vzniklá stavební místa na Oboře byl zájem a tak v této lokalitě začínají vyrůstat nové
domky, úkolem obce je zajistit zasíťování těchto pozemků dříve než stavebníci požádají o
kolaudaci. Vyvstává potřeba vytvoření dalších stavebních míst, protože jenom tak se bude naše
obec rozrůstat a omlazovat.
15.9. započala firma SWIELELSKY stavební s.r.o s opravou místní komunikace od kostela
k bytovkám a část uličky. Cena překročí 1 000 000,-Kč. Do konce roku 2010 dojde k rekonstrukci
místní vozovky „Vejvoz“, „Podsada“ a další místní komunikce.

Co nás čeká:


pouťové zábavy – 26.9 BAGR, 27.9. MARATON



Setkání s důchodci – 22.11.2008 v Předíně



Koledování u vánočního stromu



Výstup na Mařenku – 27.12.2008



Silvestr bude v režii předínských hasičů, ohňostroj, novoroční přípitek u vánočního stromu
připraví obec



plesy – 24.1.2009 hasičský ples – NOISE, DUO MUSIC

Co se děje v základní škole
Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci.
Je zde nový školní rok a s ním i některé změny v organizaci a chodu naší školy.
Právě probíhající reforma školství postoupila do svého druhého ročníku. V praxi to znamená, že podle
školního vzdělávacího programu „ Základní škola Předín“ se budou v letošním školním roce učit žáci1.a
2. ročníku na prvním stupni a žáci 6.a 7. ročníku na druhém stupni.Ostatní ročníky se budou i nadále
vzdělávat podle vzdělávacího programu „ Základní škola“ , č.j.16847/92-2.
I letos vás budeme pravidelně informovat o veškerém dění ve škole i mimo školu na našich
webových stránkách ( www.zspredin.ic.cz ) , které vytvořil a doplňuje Ing.Jan Tesař . Najdete zde
bohatou fotogalerii z nejrůznějších akcí. Každý si může najít to , co ho zajímá a co chce vidět.
Učitelský kolektiv se po dlouhé době stabilizoval, všichni pedagogové zůstali na svých postech a
budou učit tytéž předměty jako loni. Stabilizace pedagogických pracovníků je jedním z dlouhodobých
cílů koncepce školy.
Škola má k 1.9.2008 v sedmi třídách 123 žáků, což je o osm méně než loni. Celkový počet žáků
je nejmenší v historii školy. Tento hraniční stav potrvá do roku 2011, kdy vyjde ze školy nejslabší třída,
a sice letošní sedmička, v níž je pouze devět žáků ( a jestli se z celé školy odstěhuje jeden žák, vsaďte se,
že bude ze sedmičky). Naštěstí mateřská škola hlásí 46 zapsaných dětí!
Naší škole bude příští rok 100 let. Základy byly položeny 4.11.1907, 30.9.1909 byla kolaudace,
na 1.10.1909 byl stanoven začátek školního roku a 3.10.1909 proběhlo slavnostní svěcení školy. Zato
událost bude pochopitelně řádně připomenuta a oslavena; bude to svátek celé obce. Hlavní oslava
proběhne v neděli 27.9.2009 (v pondělí 28.9. je státní svátek). Věříme, že to bude pěkné setkání bývalých
žáků i rodáků a že nám pomohou místní organizace a sponzoři.
A protože rok uplyne jako voda, škola začne již nyní směřovat různé akce právě k tomuto výročí,
aby celý rok 2009 bylo jasné, co je v Předíně událostí č.1.
Mgr.Ivana Suchnová

... a co se děje ve škole mateřské...
DĚTI, RODIČE, PŘÍRODA
Bylo hezké sluneční odpoledne a my jsme se sešly s dětmi a rodiči u školky. Děti dostaly něco
sladkého na cestu a vyšlápli jsme plnou parou k lesu Frenštátu.
U prahu lesních krás děti zatančili taneček „Až bude máje…“. Rodiče se zatím dívali, fotili
a usmívali se nad tím, jak si jejich děti hrají v přírodě. Po krátkém programu a občerstvení jsme se
odhodlali hlouběji do lesa.
Naše výprava si udělala na slunné mýtině opět krátkou přestávku. Rodiče dostali za úkol uplést
věneček z přírodnin např. trávy, větviček, kytiček nebo i bodláků. Během chvíle zdobily věnečky naši
posádku. Ozdobené maminky si „zatrsaly“ s dětmi do rytmu písně „Vijme, vijme věnce…“. Tatínci
nestačili zírat a fotit.
Po „diskotéce v přírodě“ členové výpravy nasadili svoje batůžky, svižný krok a pokračovali
v trase přes Pilařovy louky kolem lomu. U vysokého smrku a malé borovičky nadešel čas pro kulturní
vyžití, do kterého se zapojili všichni, včetně odvážných tatínků, proto nemáme z tohoto skotačení „Pletla
jsem, pletla jsem…“ žádné foto.
Od vysokého smrku a malé borovičky jsme šli směrem k našemu cíli, což byla studánka Tři
pramínky. Zde jsme uctili studánku písničkou „Studánko vstávej…“ a „Teč vodičko čistá…“. Kdo chtěl,
osvěžil se čistou pramenitou vodou anebo svou z PET-lahve.
Odpolední túru jsme zakončili ohýnkem na kraji lesa pod hájenkou. Někteří si opekli buřta, jiní
chléb či jablko. Všem chutnalo a všichni odcházeli s pocitem dobrého dne a s mnoha zážitky.

Po cestě jsme občas zahlédli plechovky, igelity a plasty, což do lesa nepatří, ale i přes tyto
nedostatky jsme viděli spoustu lesní a luční krásy, slyšeli zpívající ptactvo a ochutnali lesní plody –
maliny, jahody či borůvky.
Jana Málková – učitelka MŠ Předín

Sokol Předín – mladší přípravka
Na podzim roku 2007 začalo do tělocvičny ZŠ Předín docházet patnáct 6-ti a 7-mi letých chlapců
a děvčat z Předína, Štěměch a jeden chlapec z Heraltic, aby nakoukli pod pokličku fotbalového umění.
Z tohoto počtu se časem vykrystalizoval 12-ti členný tým mladší přípravky Sokola Předín.
Po několika přátelských utkáních se naše družstvo přípravky účastnilo v neděli 2.3.2008 svého
prvního halového turnaje. Tento turnaj pořádal OFS Třebíč v Hrotovicích, naše družstvo obsadilo ze
čtyřech účastníků 4. místo.
Dalšího halového turnaje se účastnilo mužstvo mladší přípravky v sobotu 15.3.2008, které
pořádala Fotbalová škola Třebíč. Na tomto turnaji jsme se střetli s Vysočinou Jihlava, FŠ Třebíč „A“
a „B“, SK Okříšky a RAFK Rajhrad. V konkurenci těchto mužstev naše družstvo obsadilo ze šesti
účastníků 3. místo.
Vrbka Vít skončil s 12 vstřelenými brankami na 3. místě mezi střelci a brankář Vídenský Vojtěch
byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Tímto turnajem měla pro naše nejmladší fotbalisty prozatím fotbalová sezóna zkončit, ale
nezkončila. Po dohodě s dalšími kluby jsme si pro mladší přípravku, která v tomto období nehrála ještě
žádnou oficiální soutěž, vytvořili svoji vlastní s názvem ATLANTIC STUDIO miniliga za účasti
6 mužstev – FŠ Třebíč A, FŠ Třebíč B, Okříšek, Brtnice, Velkého Meziříčí a Předína.
Myslím si, že myšlenka vytvoření vlastní soutěže, byla velice dobrá. Kluci si v ní vyzkoušeli ostré
zápasy, získali nové zkušenosti a předvedli svoje fotbalové umění. Za jejich výkony jim byla odměnou
obdržená medaile (bez rozdílu umístění ji dostali všichni hráči ze všech mužstev). Kluci byli z tohoto
ocenění nadšeni a měli obrovskou radost.
Naše mužstvo skončilo po 20 odehraných utkáních na pěkném 4. místě. Největšího ocenění, ale
dosáhl náš hráč Vrbka Vít, a to jako nejlepší střelec miniligy s 37 vstřelenými brankami.
Poslední turnaj fotbalové sezóny 2007/2008, kterého jsme se zúčastnili, se konal 28.6.2008
v Brtnici za účasti domácích mužstev Brtnice „A“ a „B“, RAFK Rajhrad, FC Chotěboř a Sokola Předín.
Nejdůležitější na tomto turnaji pro nás bylo posledním utkání, kde nám šlo o hodně. Jen vítězství
nám zaručovalo 1. místo v turnaji (s jiným výsledkem bychom skončili na 3. místě, protože rozhodovala
vzájemná utkání). Kluci byli ale správně namotivováni a svým nasazením a chutí po vítězství dokonale
soupeře (domácí Brtnici „A“), která až do tohoto utkání neztratila ani bod a viděla se už jasným vítězem
turnaje, zaskočili. Svojí bojovností a nasazením náš tým soupeře přehrál a zaslouženě vyhrál nejen tento
zápas, ale i celý turnaj.

V individuálních oceněních byl náš brankář a v jednom utkání i hráč Vídenský Vojtěch vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje a náš nejlepší střelec Vít Vrbka obsadil s 9 brankami 2. místo ve střelecké
tabulce.
Toto je zatím největší úspěch našich nejmladších fotbalistů.
Tímto turnajem jsme se i rozloučili s naším nejlepším střelcem Vítkem Vrbkou, který od nového
soutěžního ročníku už věkově nespadá do této věkové kategorie a jeho góly nám budou určitě chybět.
Přípravu na nový soutěžní ročník 2008/2009 začalo naše mužstvo mladší přípravky na prvním
tréninku 18.8.2008, kdy jsme se o prázdninách scházeli 3x týdně v následujícím složení:
Vídenský Vojtěch, Špaček Michal, Hekrle Vojtěch, Báňa Vojtěch, Michálek Radim, Vyhnálková Vanda,
Diviš David, Klouda Adam, Poláková Zuzana, Novák David, Dvořáček Jan
Od září jsme začali trénovat 2x týdně a do ostrých mistrovských zápasů jsme nastoupili v pátek
6. 9. 2008 v Soutěži přípravek 4+1 - mladší.
1. kolo
Vladislav – Předín
Vladislav – Předín

2:5 (2:3)
3:2 (3:0)

Branky: Diviš 4x, Klouda 1x
Branky: Diviš 2x

2. kolo
Předín – Okříšky
Předín – HFK Třebíč

0:8 (0:4)
3:1 (1:1)

Branky: Diviš 3x

Do nové mistrovské soutěže mužstvo nastoupilo v nových dresech, které jsme si za podpory rodičů našich
hráčů a nám spřízněných sponzorů pořídili sami, bez podpory vedení Sokola Předín.
Touto cestou chci poděkovat všem rodičům našich fotbalistů a fotbalistek za jejich trpělivost a podporu
při trénincích, turnajích a mistrovských zápasech.
Dále bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kterými jsou KEVOS, K-systém.cz, FAGUS,
ASTRO, obec Předín, obec Štěměchy, DAKTEX, Stavebniny Opatov a Auto el. Sysel.
Jménem všech našich malých fotbalistů Vám děkujeme, že nás podporujete a doufáme, že naše výsledky
budou tou nejlepší reklamou pro Vás.
S pozdravem nejmladší předínští fotbalisté

Hráči na fotografii:
ležící: Vídenský Vojtěch
klečící zleva: Dvořáček Jan, Diviš David, Klouda Adam, Špaček Michal
stojící zleva: Novák David, Vyhnálková Vanda, Hekrle Vojtěch, Báňa Vojtěch, Poláková Zuzana, trenér
Vídenský Bohumil

Kino
Místní kino zahájilo letošní sezónu 30. března. Díky loňské modernizaci projektorů kvůli kvalitnější
reprodukci zvuku jsme opět získali možnost objednat do našeho kina prakticky kterýkoliv film z velmi
široké nabídky. Jako obvykle se tak v našem programu objevily nejen všechny tituly, které v českých
kinech dosáhly nadprůměrné návštěvnosti, ale stejně jako loni také několik lahůdek pro „fajnšmekry“.
Vedle diváckých hitů typu Bobulí, Nejkrásnější hádanky a nových pokračování Asterixe či Indiany
Jonese tak měli naši diváci možnost vidět také např. vítězný film letošních Oscarů Tahle země není pro
starý, zatím nejvážnějšího uchazeče o příští České lvy – snímek Venkovský učitel či nečekaně zdařilou
adaptaci úspěšného comicsu Iron Man. Celkem se v našem kině za prvních pět měsíců letošního provozu
uskutečnilo 27 představení, z toho 1 pro žáky místní školy. Navštívilo je rovných 888 diváků, kteří
v naší pokladně za vstupenky nechali celkem 33.612,- Kč. Z těchto čísel pak vyplývá průměrná
návštěvnost 32,9 diváka na 1 představení (přičemž celostátní hodnota je jen 27,9) a průměrné vstupné
37,85 Kč (v celé ČR činí již 98,02 Kč!!!). Největší zájem diváků vzbudily tyto tři snímky:
1. Bobule
(3.8.)
134 diváků
2. Nejkrásnější hádanka
(6.7.)
87 diváků
3. Indiana Jones IV
(10.8.)
80 diváků
A co jsme pro vás připravili na závěr letošní sezóny? Jako obvykle – to nejlepší! Jmenovitě to jsou tři
největší hity letošního léta, přičemž Bathory a Mamma Mia! během několika týdnů po své tuzemské
premiéře podstatně změnily dosavadní žebříčky, jelikož se staly prvním a druhým nejnavštěvovanějším
filmem celého roku!
V neděli 5. října tedy uvedeme počítačově animovanou dobrodružnou komedii pro celou rodinu KUNG
FU PANDA. Jejím hrdinou je líný a nemotorný medvěd, ze kterého se má stát neohrožený bojovník
a ochránce ostatních. Film uvádíme s českým dabingem.
O 14 dní později, tedy 19. října, máme na programu dlouho očekávaný výpravný historický velkofilm
BATHORY, který se stal dosud nejdražším středoevropským filmem všech dob. Vznikl v koprodukci
Slovenska, ČR, Velké Británie a Maďarska a jelikož byl natáčený v angličtině, do našich kin přichází
rovněž česky dabovaný. Brzy po premiéře se prosadil do čela letošního žebříčku návštěvnosti a zdá se, že
do konce roku už jej tam žádný jiný film nevystřídá.
A jako poslední uvidíte v neděli 2. listopadu filmové ztvárnění velmi úspěšného divadelního muzikálu
MAMMA MIA!, založeného na hitech legendární švédské skupiny ABBA. V tomto snímku si zahrály
i zazpívaly hlavní role takové hollywoodské hvězdy jako Meryl Streepová, Pierce Brosnan či Colin Firth.
A jelikož všechny tři zmíněné filmy jsou natočeny v širokoúhlém formátu 1:2,35, sluší se vychutnat si je
na širokém plátně v kině. Věřím, že si z této nabídky vybere „svůj“ film opravdu každý, takže mi nezbývá
než vás všechny na naše promítání co nejsrdečněji pozvat a popřát dobrou zábavu!
Karel Střecha

Podhorácko
Obec Předín je členem obecně prospěšné společnosti Podhorácko. Zde působí místní akční skupina jejímž
cílem je dosáhnout prostřednictvím programu Leader zlepšení úrovně zejména v oblasti turistického
ruchu,údržby krajiny, spolupráce jednotlivých obcí ,.... Program Leader spočívá v propojení státní správy,
podnikatelského sektoru, neziskových organizací a samotných občanů. Tyto skupiny mají možnost
formovat činnost a práci místní akční skupiny ( MAS ) prostřednictvím pracovních schůzí. Máte-li
kdokoli zájem přispět k práci a rozvoji regionu, jste na jeho jednání zváni. Informace na OÚ Předín.

Zajímavá místa v okolí
„U římské studánky“- přírodní rezervace
Jedná se o bučinu při západním okraji Heraltických lesů, asi 3km jihovýchodně od Kněžic, ležící
v katastrálním území Kněžic v nadmořské výšce 620-642 m, o výměře 12,05ha.
Stará bučina je spolu s přírodní rezervací U Trojáku poslední ukázkou přírodě blízkých porostů
v komlexech Heraltického a Kněžického lesa. Roste zde řada zajímavých rostlin ( bažanka vytrvalá, bika
chlupatá, čarovník alpský, kopytník evropský, sveřep Benekenův, křivatec žlutý,...), hnízdí tu holub
doupňák a puštík obecný, z běžnějších druhů nap. rehek zahradní, budníček lesní, dlask tlustozobý
a pěnice slavíková.

Byli jsme v Žirovnici na zámku
Máte volné odpoledne a chuť udělat si pěkný výlet, zajeďte do Žirovnice. Překvapí vás nejenom pěkný
zámek s nádhernými freskami, ale i nově zrekonstruovaný špýchar s expozicí „jak se dříve žilo na
venkově“. Nás do těchto míst vedla snaha poznat tamní expozici perleťářství a porovnat zda je v našich
silách něco podobného vytvořit v Předíně.
Máme toho v tomto směru mnoho společného. Čamrdářství přinesl do Žirovnice v roce 1863 Josef
Žampach a k nám o něco později v roce 1872 Jan Šilhavý, později byla předínská „knoflíkárna“řadu let
součástí Knoflíkářského průmyslu Žirovnice. V Žirovnici přetrvává tradice čamrdářství v pozměněné
podobě až do současnosti – Knoflíkářský průmysl Žirovnice, akciová společnost vyrábí a dodává na trh
knoflíky v široké paletě barev, stiskací knoflíky, kapsové nýty, bižuterní předměty, technické výlisky,
nástroje, nářadí, vstřikovací formy.
V expozici Perleťářství – výroby knoflíků se nachází starý dřevěný soustruh, různé perleťářské náčiní,
děrovačka, leštička,...Obdivovali jsme zde lastury z teplých vod Indického, Tichého oceánu, ostrovů
Indonésie, pobřeží Austrálie, Japonska, Rudého moře, Perského zálivu,...Už nám něco říkají názvy jako
TROCAS, BURGUS – stříbrná a zlatá rybka, TAHITI, tato černá perleť patřila k nejdražším. Ve vitrínách
se blýskají perleťové knoflíky všech velikostí a rozmanitých tvarů. K vidění jsou různé ozdobné předměty
vyrobené z perleti – Eiffelovka, městský znak, různé přívěsky a brože. A což teprve perleťový pohár, který
je putovní a každý rok se o něj hraje turnaj v kopané. Ten patří k Žirovnici stejně jako k Praze Karlův
most.
S+T+P

Chtěli byste pěkné počasí ?
Stačí si přečíst jak na to ....
Jak si Předínští koupili pěkné počasí
V Předíně po několik roků byli na tom špatně, přede žněmi přicházelo špatné počasí, bouřky, deště,
povodně a také kroupy, lidé si již rady nevěděli, co počít. Zvonilo se na mraky, dávali na modlení, denně
pan farář vodil prosebné procesí do přírody, marně. Potlouklo zas, okolním obcím jako by se mraky
vyhýbaly.
Na trhu v Opatově se o tom mluvilo a tu opatovský policajt tajemně poradil předínskému, že by si mohl
Předín koupit pěkné počasí ve Znojmě v jedné apatyce.
Policajt Roupec, když přišel domů podal o tom zprávu starostovi Plíhalovi. Nezdála se zpráva starostovi
věrohodná, ale svolal obecní radu, aby se poradili.

Když starosta podal radním zprávu o možnosti koupit pěkné počasí, nastalo ticho. po chvíli zabafal první
radní mocně z fajky, odplivl a začal, no mělo by se něco podniknout, když by to šlo, stálo by to za moc, ale
napřed vyzvědět, abychom nenalítli, co k nám přijde z Opatova, to bývá samá faleš. S takovou začal první
radní Ceplichal. A zase ticho, jen strejci fajfky ládovali a prošťourávali, takže libá vůně se vznášela
a houstla.
Policajt Roupec to ticho už nesnesl a omočil si, jak to policajti dělají. To je strachu, rozjet se do Znojma
a vyzvědět, co je na věci pravda. Když nám nepomohlo zvonění, modlení, snad by bylo možné počasí si
předplatit nebo koupit.
Policajt mluvil jako kniha, třebaže ne tak dobře, strejci pokyvovali, neb znali dobře svého policajta. Oni
v Předíně byli vždycky chytří policajti a budou snad i nadále. O všem věděli, ze všeho měli rozum, a když
starosta nebo písař neúřadovali z různých příčin, takový šikovný policajt vedl obec sám, jak se často
stávalo. Když se na obci něco popletlo nebo zkazilo, svedlo se to na policajta, ten to všechno unesl
a mlčel a měl se při tom dobře. A že se mu přálo, často se lacino namazal a všechno se mu odpustilo.
Když rada zvěděla, že policajt je pro, brzo se dohodli, že se do Znojma vypraví a pěkné počasí koupí, ale
pro všechny případy věc držet v tajnosti, aby v případě špatného pořízení nebyl posměch , mínil starosta.
Druhý radní Pospíchal měl novou bryčku, starosta dá koně a brzo ráno se jede.
Ráno ještě za tmy vyjeli, aby je nikdo neviděl. Když přijeli do Znojma , docela snadno našli apatyku na
náměstí, jiná tam v ten čas nebyla. Apatykář byl vlídný pán neurčitého věku, budil důvěru. Svěřili se mu
se svým úkolem, pokyvoval šedivou hlavou, trošku se usmál jakoby pro sebe a prohodil. Pěkné počasí
nemáme na skladě, to se musí připravit na objednávku, přijďte za dvě hodiny, všechno bude připraveno.
Odešli konšelé na trh, nakoupili cibule, okurky a jiné zeleniny, v hospodě popili, zapřáhli a jeli k apatyce.
Apatykář jim předal docela lehký, dobře zavázaný pytel, šel s nimi k vozu a přikázal. Tady máte pěkné
počasí, ale aby vás nenapadlo otevřít pytel na cestě, počasí by vám ulítlo. Tak dbejte, co jsem vám řekl,
stojí to deset korun, sbohem.
Zaplatili, měli radost, že to není drahé a ujížděli k domovu. Starosta omakával pytel, druzí také. Za
Želetavou to nemohl Ceplichal již vydržet, pořád mlel, že by se mohli jen skulinkou podívat, jaké to počasí
vlastně vezou. Z pytle jako by se začal ozývat jakýsi šelest a bzukot. No, musíme počkat až za Želetavou,
tam již budeme jako doma, tak se do pytle podíváme, řekl starosta.Když přijeli pod svatou Trojici, tak
zastavili, starosta pomalu rozvázal pytel a jen skulinkou nakukovali dovnitř. Málo viděli, pootevřel pytel
o trochu víc a v tom z pytle něco s bzučením vyletělo, ulekli se, pytel starosta pustil a z něj vyletěl celý roj
včel, zakroužily kolem dolekaných strejců jako mračno a pustily se domů ke Znojmu.
Tak jsme to pěkně vymňoukli, jsme skoro doma a pustíme si pěkné počasí do větru. Ale vždyť to byly
včely, jedeme pro ně až do Znojma a ještě si je necháme uletět. Domluvili se, aby se žádný ani nezmínil,
jak se nechali napálit. Dovezli zeleninu, vymluvili se, že byli na trhu, aby seznali ceny.
Jak se to ale stává, ženy našich obecních tatíků něco větřily, hlavně starostová, ta byla zvědavá jako
straka a myslela si v duchu, však já to z tebe chasníku vytáhnu. A zvěděla.
V neděli večer přišel starosta od Rambousků, pěkně se uvelebil do postele, mírně popil, třikrát vyhrál
betla v mariáši, tak se cítil spokojen. Panímáma starostová pozorovala svého pána po očku a řekla si
v duchu, však ty mně to dnes povíš. Trochu si před spaním zakoketovala a pozorovala, jak jejímu
pantátovi v očích zablesklo a šupla k němu do postele jako lasička a ani nedutala. Starosta asi při tom
špásování něco zhlídnul, byl již rozkochaný a chtěl se pokusit ovládnout situaci z pozice síly, ale to si dal,
panímáma řekla ne a bylo marné dobývání pevnosti. Když starosta viděl, že z pozice síly ničeho nesvede,
neboť znal svou Kateřinu, začal s ní jako za časů rané mladosti, a to s ní byla jiná řeč. Vzala ho za krk
a pošeptala mu do ucha, až mi povíš, proč jste jeli ve čtvrtek do Znojma, tak ano.
Když to bylo takové, starosta vypověděl, jak to vlastně bylo a nařídil mlčení . Slíbila a oba byli spokojeni.
Druhý den hned z rána šeptala si starostka s Ceplichalkou a potom obě s Pospíchalkou a do večera
věděla celá obec, jak obecní tatíci koupili pěkné počasí a nechali si je ulítnout.
Zvěděli o tom v Opatově a dobírali si Předínské.
Toho roku snad bylo pěkné počasí i dobrá úroda v Předíně a tak si zajisté někteří lidé mysleli, že ta koupě
ve Znojmě nebyla jen tak bez užitku a starosta i radní získali na vážnosti.
Pověsti rodného kraje ( A. Němec )

