PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 24

Pozdní léto – pohled od Frenštátu k Opatovu.

Vážení spoluobčané,
protože se blíží konec volebního období 2006 – 2010 dovoluji
si v tomto vydání předínského zpravodaje poděkovat za spolupráci
všem členům zastupitelstva a rady obce a všem občanům, kteří svým
přičiněním přispěli k dobrému soužití i k dalšímu rozvoji naší obce.
Rovněž chci poděkovat všem spolkům za spolupráci a jejich dobrou
reprezentaci naší obce. I když mi nepřísluší hodnotit výsledky mé
práce, dovolím si konstatovat, že všechny body programu rozvoje vesnice na rok 2006
– 2010, který schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 20. 2. 2007 byly takřka
splněny. Hlavními body tohoto programu bylo dokončení dosud největší investiční
akce Kanalizace a ČOV Předín – Opatov, až do závěrečného vyhodnocení této akce
a definitivního přiznání dotace. V rámci oprav místních komunikací jsou opraveny
všechny hlavní úseky místních komunikací a byl vybudován nový chodník od školy
na konec obce ve směru na Třebíč. Toto dílo přispělo k lepší bezpečnosti chodců
na frekventované silnici I/23. V rámci celkového vzhledu obce bylo odkanalizováno
a upraveno prostranství za školou a dnes mimo jiné slouží žákům základní školy a jsou
zde umísťovány pouťové atrakce. Byly zpracovány projektové dokumentace na úpravu
veřejného prostranství před prodejnou FLOP a pod kostelem. Rovněž byl vybudován
altán pro různé venkovní společenské, kulturní a sportovní akce v blízkosti fotbalového
hřiště. V rámci spolupráce s církví byla zajištěna dotace na opravu havarijní části
střechy kostela a sakristie. V rámci infrastruktury jsou v současné době budovány
inženýrské sítě pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě na Oboře. Nad
rámec programu bylo zahájeno zpracování nového územního plánu Obce Předín
a místní části Hory. A celá řada dalších drobných investičních akcí jako např. zřízení
bezdrátového rozhlasu, plynofikace exponované části kulturního domu. Rovněž
průběžně plynuly investice do základní a mateřské školy. Naše obec se stala členem
MAS Podhorácko o.p.s. a v rámci jejího programu byla založena Komunitní škola
jejímž cílem je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a podpora komunitního života
v obci. V rámci oslav 100. výročí otevření nové budovy základní školy a Dne obce bylo
otevřeno malé muzeum knoflíkářství, které mapuje téměř stoletou tradici knoflíkářské
výroby v Předíně.
Nepodařilo se získat dotaci na zateplení pláště a výměnu oken v základní škole
pro velký přetlak žadatelů. V současné době je podána žádost na tuto akci z programu
Zelená úsporám. Věřím, že i tato investice se podaří zrealizovat. Vzhledem k tomu, že
i naši obec zasáhla celosvětová hospodářská krize, což se projevilo na nižších příjmech
v rámci rozpočtového určení daní, podařilo se výše uvedené hlavní body programu
obnovy vesnice naplnit. Je samozřejmostí, že je pořád co zlepšovat nebo některé věci
udělat jinak.
Vážení spoluobčané, zhruba za tři týdny proběhnou komunální volby. Chtěl bych
Vás všechny vyzvat abyste využili svého práva a přišli k těmto volbám. Přeji Vám
šťastnou ruku při rozhodování v nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva
a novému zastupitelstvu přeji ochotu domluvit se na dalším rozvoji naší obce.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín
Nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období duben 2010 – září 2010
20-10-2 (12. 5. 2010)
Zastupitelstvo obce
schválilo :
- Závěrečný účet obce Předín za r. 2009 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Předín
za r. 2009 bez výhrad
- Inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2009
- Rozpočtové úpravy k 12. 5. 2010
- neinvestiční dotace na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR 16.600,- Kč
- neinvestiční dotace na akceschopnost JPO 28.000,- Kč
- Kupní smlouvy mezi obcí Předín a:
a) Pavlem Tománem, Předín 198 na prodej pozemků p.č. 720/5 (137 m2) a p.č. 2518/3
(21 m2) za cenu 5.530,- Kč.
b) Pavlem a Danuší Šindelářovými, Předín 199 na prodej pozemků část p.č. 720/1 (94 m2)
a část p.č. 721/1 (29 m2) za cenu 4.305,- Kč.
c) Janem a Jitkou Svobodovými, Předín 241 na prodej pozemku p.č. 721/8 (281 m2) za cenu
9.835,- Kč.
- Smlouvy o dílo:
č. 224/2010 mezi obci Předín a fy IPOS PS, s.r.o., Hruškové Dvory 6 na prodloužení
inženýrských sítí v obci Předín
č.225/2010 mezi obci Předín a fy IPOS PS, s.r.o., Hruškové Dvory 6 na prodloužení
inženýrských sítí v obci Předín – splašková kanalizace a přípojky
- Záměr obce prodat pozemky p.č. 2525/18, p.č. 678/5, p.č. 2251/3.
- Odkup části pozemku p.č. 249.
- Záměr prodat obecní budovu č.p. 15.
- Žádost ZŠ a MŠ Předín o rozdělení hospodářského výsledku.
- Žádost o vydání písemného souhlasu k odpisování provedeného technického zhodnocení
z nákladů České pošty formou Smlouvy o odpisech.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 „Požární řád obce“.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 „O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích“.
- Dodatek ke smlouvě o návratné finanční mezi MAS Podhorácko, o.p.s. a obcí Předín.
- Finanční přípěvek ve výši 60.000,- Kč pro TJ SOKOL Předín na dofinancování vlastních
zdrojů na akci Zavlažování travnatého hřiště.
- Nákup vozidla pro přepravu osob zařazeného do JPO
- Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 130.000,- Kč od SDH Předín na nákup
vozidla pro JPO.
- Smlouvu o provozu vozidla určeného pro JPO.
- Záměr provést přemístění zdravotního střediska do budovy MŠ, přestěhování šicí dílny
Daktex – p. Kreuz do budovy KD a s tím související akce přestěhování Konzumu
– H. Vobůrková do stávajícího zdravotního střediska, prodej budovy č.p. 15, zrekonstruování
místní komunikace k budově MŠ + parkovací plocha a otočka.
dalo mandát: radě obce ke schválení Smlouvy o překlenovací úvěr u České spořitelny
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21-10-3 (13. 7. 2010)
Zastupitelstvo obce
stanovilo: počet členů ZO Předín pro volební období 2010 - 2014 na 15.
schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí podpory mezi krajem Vysočina a obcí Předín z grant. programu Naše
školka 2010 na realizaci projektu Celková rekonstrukce soc. zařízení ve třídě mateřské školy.
- Veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby mezi Obcí Předín a Úřadem městyse
Okříšky – Přeložka telekomunikačních kabelů.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Předín a firmou Telefonica
O2 Czech Republic, a.s. v souvislosti se stavbou „Prodloužení inženýrských sítí v obci Předín
– Přeložka telekomunikačních kabelů“.
- Kupní smlouvy:
a) mezi Obcí Předín a Jiřím Svobodou, Předín 8 na prodej nemovitosti č.p. 15,
parc. č. 73/1 za sjednanou kupní cenu 90.000,- Kč.
b) mezi Obcí Předín a Janem Svobodou, Předín 241 na prodej pozemku p.č. 678/5
o výměře 194 m2 za cenu 6.790,- Kč.
c) mezi Obcí Předín a Hynkem a Martinou Trnkovými, Předín 231 na prodej části pozemku
2251/3, parcela 332 o výměře 50 m2 za cenu 1.750,- Kč.
- Smlouvu o dílo č. 07/2010 mezi Obcí Předín a firmou C.U.B.E. s.r.o., Brněnská 203/21,
Třebíč na vypracování projektové dokumentace „Stavební úpravy části objektu mateřské
školy na ordinace praktického lékaře pro dospělé a děti dorost“.
- úpravy rozpočtu v rámci položek
- dar od kraje Vysočina pro ZŠ ve výši 15.000,- Kč
- dar od kraje Vysočina pro ZŠ ve výši 12.900,- Kč
22-10-4 (21. 9. 2010)
Zastupitelstvo obce
schválilo :
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Předín a Urbanistickým střediskem Jihlava
na Zpracování územního plánu Předín.
- Smlouvu o dílo mezi obcí Předín a Jaroslavem Kovářem, Okrajová 1384, Třebíč na přeložení
telekomunikačních kabelů v ovci Předín.
- Smlouvu o dílo mezi obcí Předín a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o na Opravy místních
komunikací v obci Předín – část č. 1.
- Kupní smlouvu mezi obcí Předín a Františkem Šebestou, Předín 7 na prodej pozemku p.č.
2525/18 o výměře 25m2, za cenu 875,-Kč.
- Kupní smlouvu mezi obcí Předín a JMB družstvo, Janáčkova 1331, Moravské Budějovice
na nákup pozemku p.č. díl a) pozemku 249 o výměře 167 m2, za cenu 5845,-Kč.
- Žádost o souhlas k trvalému odnětí ZPF firmy LUKROMTEL, s.r.o., Zlín pro stávající
základnovou stanici mobilního operátora Vodafone Czech Republic a.s.
- úpravy rozpočtu dle položek
- Směrnici č. 8 časového rozlišení.
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PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se uskuteční 2. října 2010
Hory: 7,30-7,40 hod (na návsi), Předín: 7,45-8,15 hod (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, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice,
telefony ...).
Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.

Letem obecním světem

- O velikonočních svátcích jsme
otevřeli malé předínské muzeum
jarně vyzdobené velikonočními
pracemi žáků základní školy.
Na výstavu přispěli ještě svými
výrobky Marie Andělová, Marie
Kovářová, Libuše Zvěřinová,
Miluše Pospíšilová a Miroslav
Sedláček
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- V sobotu 3.4. a v neděli 4.4.2010 jste mohli navštívit divadelní představení předínských
ochotníků. Tentokrát nacvičili lidovou hru se zpěvy F.F.Šamberka a K.Hašlera PODSKALÁK.
Účast byla hojná, obě představení zhlédlo 450 diváků. Režisérem tohoto kusu byl celý soubor,
zpěvy a choreografií písní nacvičila Ivana Suchnová.

Členové souboru: Bohouš Královský,
Ivana Vrbková, František Krutiš,
Jirka Frenc, Karel Sochna, Zdeněk
Skála, Ivana Suchnová, Lukáš
Tománek, Rosťa Petrů, Romana
Mašterová, Frantík Vrbka, Jana
Běhounková,
Arnošt
Urbánek,
Miluška Vybíralová, Mirek Tindl,
Monika Královská a Honza Petrů
- SDH Předín pořádalo 24.4.2010
zábavu se skupinou EXTÁZE +
NOISE

- V pátek 30. 4. 2010 počasí přálo,
bylo polojasno, bezvětří a tak bylo
skoro hračkou pro naši již sehranou
partu chlapů postavit u Strhanky
májku.
Potom se děti i někteří dospělí
vyřádili při tvoření čarodějnic.

Podařilo se jich vyrobit 17. Všech
sedmnáct krasavic bylo představeno
předsedovi májového výboru, potom
jsme se seřadili a odpochodovali
k hranici. Když jsme si vás čarodějnice tak pěkně vyrobili, tak teď
vás zase pěkně upálíme. Shořeli teda
pěkně a dost rychle bylo po nich.
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Závěr patřil „překvapení po setmění“. Bylo opravdu zvláštní a pěkně
kouzelné.

- V dubnu, tak jako každý rok
pomáhali členové Sokola Předín
a myslivci s výsadbou nového lesa.
Celkem bylo vysazeno asi 7000
nových sazenic.
- 7. 5. 2010 se konala zábava SDH Předín EXTÁZE + NOISE.
- V sobotu 15. 5. 2010 jsme se
sešli
u
autobusové
zastávky
v Předíně, kde byl start Výpravy
po stopách dolování zlata v okolí
Předína. Výprava
navazovala
na březnovou besedu s odborníky
Stanislavem
Houzarem,
PhD.,
Mgr. Milanem Vokáčem, Pd.D.
a Ing. Pavlem Škrdem, RNDr.
Počasí bylo pravé zlatokopecké
a tak se výpravy zúčastnili, jen ti
nejzapálenější. Byla to jedinečná
příležitost, která se nebude v nejbližší
době opakovat.
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Sešlo se nás téměř 40, z Předína
však byla jenom menšina,
zájem projevili zejména občané
z okolních obcí - z Kněžic,
Opatova a hlavně ze Želetavy.

- V sobotu 12. 6. 2010 jsme v obřadní
síni přivítali do života 5 nových
občánků
- Možná jste si povšimli, že pod
Strhankou začíná vyrůstat zázemí
pro kulturní, sportovní a společenské
akce.

Obec na jeho vybudování získala dotaci prostřednictvím MAS Podhorácko z Programu rozvoje
venkova ČR ve výši 372 000,-Kč. S výstavbou jsme začali koncem července a koncem září by
mělo být vše hotovo.
7

- Ještě nedokončený altán prošel
zatěžkávací zkouškou na akci SDH
Předín O POHÁR STAROSTY
- 15. 8. 2010.
- Poslední srpnová sobota patřila
akci Loučení s prázdninami. Pro
děti ji připravila Obec Předín spolu
se Sokolem Předín. Už od ranních
hodin probíhala soutěž mladých
rybářů na rybníku Strhanka, počasí
nepřálo, ale pro rybáře bylo fajn,
protože kapři brali. Dva nejmladší
rybáři se pochlubili pěknými úlovky.
K atrakci patřil hlavně aquazorbing, který nám zapůjčilo koupaliště v Moravských Budějovicích,
byl o něj zájem až do pozdních hodin. Na programu byl také fotbalový turnaj minipřípravek,
pro nejmenší bylo připraveno Vodnické toulání okolo Strhanky, kácela se máje, připraveno bylo
občerstvení. Před nepřízni počasí nás ochránil ještě nedokončený altán, jinak bychom asi akci
vzdali.

- Koncem září začala rekonstrukce obecní komunikace nad rybníkem Návesní.
- Letos připadá svatováclavská pouť na neděli 26. září 2010. Pro děti jsou připraveny atrakce
LUNAPARKU FLACHS, hasiči pořádají dvě pouťové zábavy a fotbalisté sehrají zápas v neděli
odpoledne v 15,30 se Sokolem Třebelovice.
Co nás čeká:
•
•
•

25. 9. 2010 pouťová zábava SDH Předín NOISE + VIGO
27. 9. 2010 pouťová zábava SDH Předín REFLEXY
počátkem října budou na dvou místech v obci (u kostela, u fotbalového hřiště)
přistaveny kontejnery na bioodpad
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•

•
•

4. 10. 2010 bude v dopoledních hodinách omezena dodávka el.energie v některých
částech obce (8,00 - 10,00 ulice na Opatov, Smrtelná, od Krutišů ke Konzumu, 9,0011,00 ulice kolem rybníka Návesního, okolo hlavní silnice od mostu směrem na Telč
a dolní cesta k fotbalovému hřišti), nákres situace je v obecní vitríně
ve dnech 15. a 16. 10. 2010 se uskuteční volby do zastupitelstva obce
18. 12. 2010 Vánoce v kulturním domě

Předínské minimuzeum
bude otevřeno pro zájemce v neděli 26. 9. 2010 od 10,00 do 12,00 hodin

Co se děje ve škole mateřské.....
V tomto školním roce se budeme v našem školním vzdělávacím programu Rezčiny oříšky
více obracet k přírodě, protože již některé děti předškolního věku tráví před svítící obrazovkou
televize nebo počítače více času než je zdrávo. Jestlipak našim dětem budou chutnat brambory
pečené v ohni? nebudou se nad nimi ošklivit, že nejsou naoko čisté?

Ve čtvrtek 16. září počasí
přálo, nebylo nač čekat, odpoledne
vyrazíme péct brambory, popřípadě
vezmeme draky, protože tak akorát
fouká. Polovina učitelského sboru
vyrazila již dříve k lesu Frenštátu
založit oheň a nadělat popel. O půl
čtvrté odpoledne vyrazila druhá
polovina učitelského sboru s rodiči
a dětmi k lesu.
Čas si našlo asi 10 rodičů se
svými dětmi, po půlhodině došli
k cíli, bylo krásně, brambory se
právě otáčely, aby byly pečené
z obou stran. Zbývající čas jsme
vyplnili opékáním jiných pochutin
jako byly jablíčka a buřtíky.
Na čerstvém povětří všem chutnalo.
Brambory se pekly, draci krásně
létaly někteří předváděly ve výšce
taneční kreace a tak čas rychle
plynul a brambory byly pečené.
Všem chutnalo, málem se ještě
nedostalo, příště se nás v přírodě
snad sejde více.
Pospíšilová Miluše
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Komunitní škola Předín
Komunitní škola Předín je občanské sdružení, které bylo založeno 17. 6. 2010. Cílem
sdružení je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a podpora komunitního života v obcích.
Členy výboru jsou:   Eva Boudová, Miluše Pospíšilová, Libuše Vyhnálková.
V září letošního roku zahájila komunitní škola svoji činnost otevřením následujících
vzdělávacích kurzů“: kurz angličtiny pro začátečníky, kurz angličtiny pro pokročilé, počítačový
kurz pro začátečníky a počítačový kurzu pro pokročilé. Z rukodělných kurzů byl zahájen kurz
keramiky. Všechny kurzy probíhají v prostorách Základní školy v Předíně.
PŘIPRAVOVANÉ KURZY DO KONCE ROKU:
- kurzy rukodělných prací
27. 11. (PÁ 17:00-19:00, ZŠ) - ADVENTNÍ VĚNCE
16. 12. (ČT 16:00-18:00, ZŠ) - GELOVÉ SVÍČKY
- kurzy tradičních receptů z Vysočiny
22. 10. (PÁ 17:00-19:00, ZŠ) - TRADIČNÍ RECEPTY Z BRAMBOR
VÁNOCE V KULTURNÍM DOMĚ
18. 12. (SO 13:00-19:00, KD)- MEDOVÉ CUKROVÍ, VÁNOČKY
			
- VÁNOČNÍ OZDOBY, PLETENÍ Z PEDIGU
Zveme všechny zájemce, aby přišli společně si popovídat, pobavit se, inspirovat sebe i ostatní
a především se něčemu novému přiučit. Tyto kurzy jsou volně přístupné pro všechny zájemce,
není nutná přihláška.Všichni jste srdečně vítáni!
Eva Boudová

Sokol Předín
V září 2009 byl TJ Sokol osloven, že může žádat dotaci prostřednictvím Mas Podhorácko
z PRV. Po dohodě členů Sokola, bylo rozhodnuto, že je zapotřebí vyřešit zavlažování hřiště
a proto, se podala žádost o dotaci na automatické zavlažování hřiště.
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Zavlažování trávníků je jednou
ze základních pěstebních činností,
kterou je nutno provádět v teplých
dnech.
Aby trávník mohl růst a měl
zajištěny všechny další funkce
potřebuje velké množství vody.
Vysychání pěstebního substrátu
má za následek, že rostliny hůře
přijímají živiny, omezuje se jejich
růst a uvadají. Takovéto trávníky
pak přestávají plnit svou funkci.
Chceme-li mít i v období tepla
a sucha svěží, husté a aktivní travní
porosty jsme nuceni je uměle
zavlažovat.
Této činnosti je nemožné se
vyhnout.
Při závlaze trávníků
by jsme se měli řídit pravidlem
- NEZAVLAŽOVAT ČASTO,
ALE VYDATNĚ! Časté a málo
vydatné zavlažování nezabezpečuje
provlhčení půdy až ke kořenům.
Voda se spíše vypaří, než aby byla
spotřebována travními jedinci.
Instalace automatického zavlažovacího systému je dobrou
investicí, která se rychle vrací
díky kvalitnímu hracímu povrchu
a zejména díky podstatně nižší
spotřebě vody. Úspory vody oproti
běžným přenosným nebo mobilním
systémům dosahují až 60%.
Významné jsou v neposlední řadě
i minimální nároky na obsluhu,
energie a možnost intenzivnějšího
využívání hrací plochy.
Zažádáno o dotaci 613.890,Kč – schváleno 613.890,- Kč
Z toho 90 % zaplatí SZIF (80
%EU, 20% národní zdroje) a 10%
žadatel
Z OÚ Předín získán příspěvek
60.000,- Kč na umoření 10%
spoluúčasti na projektu
Práce provedla v červnu firma
Eurogreen CZ, s.r.o, Jiřetín pod
Jedlovou.

Zavlažovací zařízení již slouží, slavnostně a s humorem
bylo předvedeno na akci Loučení s prázdninami.
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Parametry zavlažovacího zařízení:
1. Postřikovače
Systém Perrot - postřikovače LVZR 22 s certifikací TUV, UEFA
- vyznačují se vysokou životností (desítky let) a spolehlivostí,
- specifikací postřikovačů je lineární distribuce vody až do vzdálenosti 75% dostřiku
2. Elektromagnetické ventily
- pomocí těchto mosazných elektroventilů jsou postupně otevírány jeddnotlivé sekce postřikovačů,
které jsou uvnitř ventilové šachty (oba postřikovače v ploše) a dále přímo v postřikovačích
(krajní kolem plochy)
3. Ovládací systém - ovládací jednotka Water Kontrol
- umožňuje spouštět automaticky předem nastavený program zavlažování v přesně definovaný
den v týdnu a hodinu příslušného dne. Dále umožňuje ovládání jednotlivých postřikovačů nebo
jejich sekcí, dle potřeby.
4. Potrubí a armatury
- polyetylénové potrubí v tlakové řadě PN 10, PE 100, SDR 17 o rozměru 63x3.8mm a 75x4,5mm.
Potrubí je spojeno plastovými mechanickými svěrnými tvarovkami GF. Potrubí je uloženo 60 cm
pod povrchem plochy.
5. Čerpací stanice - čerpadlo Calpeda NMD 40-180 AE (5,5 kW) s výtlakem H=75 m při
Q=20 m3/hod., s pojistným ventilem, bezpečnostním filtrem a hlavním uzávěrem DN 50.
- el. rozvaděč - ( proudový chránič, tepelné ochrany, jističe)
- ochrana proti běhu nasucho hlavního čerpadla
6. Spotřeba vody - za 1 měsíc 360 m3 vody
- vegetační období 6 měsíců, celková spotřeba za rok 2160 m3
- odběr čerpací stanice 16 m3/h, (4,4 l/s, 267 l/min)
Kamil Vybíral
Sokol Předín – mladší přípravka
I v jarní části soutěže mladší přípravky 4+1 jsme pokračovali ve kvalitních výkonech
z podzimní části. V konečné tabulce jsme skončili z devíti účastníků soutěže na druhém místě
(jen o skóre) za FŠ Třebíč „A“.
Zkrácená konečná tabulka soutěže 4+1 – mladší přípravka
soutěžní ročník 2009/2010
		
		
		
		

1. FŠ Třebíč „A”
2. Předín		
3. Vladislav
4. Radkovice

24
24
24
24

22
22
17
16

0
0
0
0

2
2
7
8

189:32
148:24
152:55
154:54

66
66
51
48

Přes prázdniny všichni hráči a hráčky zaslouženě odpočívali. Na konci prázdnin jsme opět
uspořádali na okříšské chatě u Vidláku fotbalový tábor, kterého se zúčastnilo 18 dětí. Náplní
tábora byly dvoufázové tréninky, hry, soutěže a také táboráky s opékáním buřtů a zpíváním
za doprovodu kytary.
U příležitosti „Zakončení prázdnin“ jsme uspořádali miniturnaj pro starší a mladší přípravku.
Jako soupeře jsme pro obě kategorie pozvali mužstva hrající krajské přebory ve svých kategoriích
HFK Třebíč a FC Velké Meziříčí. Tento miniturnaj jsme v obou kategoriích vyhráli s následujícími
výsledky.
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Starší přípravka:
Předín – HFK Třebíč		
HFK Třebíč – FC Velké Meziříčí
Předín - FC Velké Meziříčí		

3:1		
1:3
2:2 (na p.k. 3:1)

Branky: Šindelář J. 2x, Bence V.
Branky: Šindelář J., Vrbka

Mužstvo nastoupilo v sestavě: Vídenský Vojtěch, Diviš David, Šindelář Josef, Vrbka Vít, Kalina
Zdeněk, a protože nemáme v současnosti dostatek hráčů pro kategorii starší přípravka , tak jsme
si z mužstva HFK Třebíč zapůjčili na tento miniturnaj bratry Radima a Vojtu Bencovi.
Mladší přípravka:
Předín – HFK Třebíč		
4:1		
HFK Třebíč – FC Velké Meziříčí
1:0
Předín - FC Velké Meziříčí		
5:1 		
						

Branky: Vetchý 2x, Báňa, Hekrle
Branky: Michálek 2x, Poláková,
Vetchý, Orawski

Mužstvo nastoupilo v sestavě: Mittner Richard, Hekrle Vojtěch, Michálek Radim, Báňa Vojtěch,
Poláková Zuzana, Vetchý Jakub, Obůrková Kateřina, Orawski Adrian, Eis Dominik a Mittner
Eduard
Po tomto miniturnaji
jsme se již soustředili
na nový ročník soutěže
mladší přípravky 4+1. Ze
zatím šesti odehraných
zápasů máme 4 vítězství,
1 remízu, 1 prohru a skóre
36:23.
Tímto děkuji všem hráčům a hráčkám za vzornou
reprezentaci předínského fotbalu a rodičům za trpělivost
při trénincích, zápasech,
turnajích a všem přeji mnoho
dalších fotbalových úspěchů.

Foto z letního fotbalového
tábora
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Kino
Letošní sezónu jsme zahájili poslední březnovou neděli, a to volným pokračováním jednoho
z nejúspěšnějších filmů předloňského roku, nazvaným 2 Bobule.
V průběhu jara a léta jsme pak se střídavým úspěchem uvedli jednak výběr z dosud
neobehraných hitů, které se nám už nevešly do programu loni (Vzhůru do oblak, 2012, Avatar,
Hanebný pancharti nebo první dva díly hororové Twilight ságy), jednak aktuální úspěšné
premiéry letošního roku (Doktor od Jezera hrochů, Alenka v Říši divů, Ženy v pokušení,
Souboj titánů, Kuky se vrací) a k tomu dva nejoceňovanější české filmy loňského roku, favority
Českých lvů Protektor a Kawasakiho růže.
S největším diváckým ohlasem se přitom setkaly tyto snímky:
1.
Ženy v pokušení ( 4. 7.)		
156 diváků
2.
2 Bobule
(28. 3.)		
92 diváků
3.
Kuky se vrací
(15. 8.)		
83 diváků
U prvního u nich, který jsme mohli uvést pouze v jednom představení, došlo po téměř dvou
letech (od filmu Bathory) dokonce i na přístavky a pro velký zájem diváků jsme jej nakonec
zařadili do programu znovu, hned na podzim. Během prvních tří říjnových týdnů se nám tak
v nabídce sešly tři vůbec nejnavštěvovanější letošní premiéry v českých kinech!
V neděli 3. října to bude čtvrtý a zřejmě už poslední díl populární animované komediální
série o dobráckém zlobrovi pod názvem Shrek: Zvonec a konec (3. místo žebříčku, film u nás
za necelé tři měsíce od premiéry vidělo na 510 tisíc diváků).
Na neděli 10. října jsme zařadili, jak už jsem zmínil výše, reprízu jednoho z nejúspěšnějších
českých filmů posledního desetiletí, komedie Ženy v pokušení od režiséra Účastníků zájezdu
nebo televizní Redakce Jiřího Vejdělka, se kterou jsme u nás zaznamenali skutečně rekordní
„vejdělek“ (s přehledem 1.místo, od březnové premiéry jej v celé ČR vidělo přes 1.040.000
diváků).
No a o týden později (17. října) to bude napjatě očekávaný kriminální thriller Kajínek,
inspirovaný dosud nevyjasněným případem nejznámějšího českého vězně (2. místo, 620 tisíc
diváků po pouhých 6 týdnech od premiéry).
Předposledním filmem letošního roku bude v neděli 31. října americký akční thriller
Postradatelní, který je dlouho očekávaným dárkem pro fanoušky Sylvestra Stallona, Bruce
Willise a Arnolda Schwarzeneggera. Tyto tři „ikony“ akčního žánru si totiž v tomto filmu vůbec
poprvé zahrály společně!
Na samotný závěr sezóny (neděli 14. listopadu) se nám již podařilo získat další potenciální
divácký hit, který ve chvíli uzávěrky vydání Zpravodaje teprve čeká na svou kinopremiéru
(23. 9.), a to komedii Román pro muže. Ta je adaptací dalšího z bestsellerů Michala Viewegha
(Báječná léta pod psa, Román pro ženy, Účastníci zájezdu) a hlavní role si zde zahráli Miroslav
Donutil, Táňa Pauhofová, Miroslav Vladyka nebo Vanda Hybnerová. Necháme se překvapit,
jestli návštěvnost tohoto filmu překoná úspěch Kajínka nebo dokonce i Žen v pokušení…
Bližší informace o začátcích představení, vhodnosti pro děti nebo vskutku lidovém vstupném
najdete na našich plakátech. A jelikož téměř všechny uvedené filmy jsou natočeny v širokoúhlém
formátu 1:2,35, sluší se vychutnat si je právě na širokém plátně v kině. Tím spíše, že na DVD se
tyto filmy objeví až za několik měsíců a na televizních obrazovkách teprve za 2-3 roky, a to ještě
v „oříznutém“ formátu.
A jelikož věřím, že si z této nabídky vybere „svůj“ film opravdu každý, tak mi nezbývá než
vás všechny na naše promítání co nejsrdečněji pozvat a popřát dobrou zábavu!
Karel Střecha
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Zajímavá místa v okolí
Hory
Hory jsou osadou Předína. Nadmořská výška 671 m, rozlohou katastru je velmi malá, pouze
73 ha.
Před rokem 1850 patřily Hory k panství želetavskému, poté byly zahrnuty do sousedního
okresu Telč, do roku 1867 byly součástí Markvartic, potom jako samostatná obec, ale vzhledem
k malému katastru i nadále zůstalo území Hor součástí katastru Markvartic. V létech 1949 – 1960
patřily k okresu Třešť a v roce 1960 připojeny k Předínu.
První zmínka o vsi je v urbáři Zachariáše z Hradce (Jindřichova) „Ves Hory Sstitky“ k roku
1567. V paměti určitě byla pouze zaniklá ves Štítky u Svojkovic a středověké pokusy o obnovu
dobývání zlata. Hory byly založeny na území této zaniklé vsi. Zdá se, že v roce 1567 skončily
hornické pokusy a zbylí osadníci začínají platit činže. Znamená to, že Hory byly tedy založeny
několik roků před tímto datem. Činže usedlíků byly velice nízké, ale také jejich grunty byly
zřejmě velice malé, protože původně měly sloužit pouze k zajištění potravin pro jejich rodiny.
K roku 1750 je na Horách uváděno 9 čtvrtláníků s povinností roboty 1 pěšího po 6 dnů
v týdnu a 1 chalupník s pěší robotou 1 den v týdnu. V roce 1794 už uvádí F.J.Schwoy (moravský
historik) 17 domů a 106 duší.
V minulém století byl zřízen na Horách v č. 6 hospodářský dvůr želetavského velkostatku,
který na počátku 20. století zakoupil Fr. Staněk ze Želetavy.
7. srpna 1904 v neděli po půlnoci vypukl velký požár, udušením zahynula 1 žena. Shořelo
celkem 6 čísel, zahynuli 2 koně, 5 kusů hovězího dobytka, několik prasat a drůbež.
Před velikonocemi začátkem dubna 1906 propadla se zem v domech čís. 19 a 20. Hloubka
propadlé šachty byla asi 20 m. Další taková událost se odehrála asi v roce 1923, kdy se propadla
část dvora patřícího paní Vejslíkové.
V současnosti žije na Horách 38 obyvatel a je zde 26 obytných domů.

Jak vznikla vesnice Zlaté Hory, o tom vypravuje pověst ZLATÝ KVÍTEK
Před dávnými časy si to rázoval pocestný z Telče do Třebíče. Byl parný den, a tak si chasník
povzdechl: „Musím si chvilku odpočinout, potom se mi půjde líp,“ a natáhl se do chládku
v místech, kde dnes leží ves Hory. Měl za sebou pěkný kus cesty, takže než bys řekl švec, usnul.
Probudí se a vidí podle slunce, že je poledne. Rychle vstal, protáhl se a jak se rozhlížel po okolí,
v tom mu padla do oka květinka žluťoučká jako sluníčko. Zalíbila se mu.
„Utrhnu si ji a dám za klobouk,“ řekl a pak s kytičkou za kloboukem vesele vykročil na cestu.
Spěchal, aby mu v Třebíči nezavřeli bránu před nosem. Stihl to včas a zašel do první hospody.
Jenom mu bylo divné, že se kolem jeleního paroží, na které pověsil svůj klobouk, zatavují lidé.
Zeptal se tedy nejbližšího muže : „Občane, co se vám na mém klobouku tak líbí?“ „Ta kytička
vypadá jako zlatá,“ opáčil tázaný. Další se přidal : „Sousedé, ale to kvítko je opravdu zlaté,
podívejte se !“
Po chvíli si dal chasník říct a zašel s několika měšťany na radnici k purkmistrovi. I on naznal,
že kytička je z ryzího zlata a vyptával se pocestného, jak a kde kvítko našel.
Druhý den ráno se vypravili konšelé s chasníčkem k lesní mýtině, na níž květinka vyrostla.
Žádnou podobnou tam nenašli. Zkusili tedy propírat písek v říčce Brtničce – a vida, vždycky jim
v rukou zůstal maličký hrášek zlata.
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Potom to zkusili mezi skalami a měli opět štěstí : jak odloupli kus kamene, hned se třpytila
zlatá zrnka.
Tak v těch místech založili doly i ves Zlaté Hory a tam, kde se vytěžený kámen drtil a propíral,
postavili zlatomlýn.
Někteří vypravěči však tvrdili, že se to událo trochu jinak. Tím pocestným měl být tovaryš,
který šel, jak to bylo tehdy za starých časů obvyklé vandrem z Třebíče do Telče. Další průběh
byl stejný jako v našem vyprávění. V Telči se zastavil v hospodě na džbánek piva. Jeden místní
občan tovaryšovi tvrdil, že kvítek je zlatý a navrhl, aby zašli k zlatníkovi. Když také on potvrdil,
že květinka je opravdu z ryzího zlata, hned příští den se vypravili na místo, kde ji tovaryš našel,
zkoumali půdu a ukázalo se, že v zemi se nacházejí zlaté žíly. Vznikly zde doly na zlato i vesnice
Zlaté Hory.
Ať tenkrát šel tovaryš z Telče do Třebíče, nebo z Třebíče do Telče, podle staré pověsti se
hornické sláva zase jednou vrátí a opět bude v těchto místech zlata habaděj. Ale kdy to bude?
I o tom se vypravuje. Do jedné šachty kdysi selka zasela mák. Kolik zrníček bylo ve vyrostlých
makovicích, za tolik let budou doly obnoveny. Dříve však z té jámy vyběhne zlaté hříbě. A podle
jiných to bude tehdy, až z říčky Brtničky vyskočí kůň Zlatohřívek a svým zlatým kopytem cinkne
o kámen, který zakrývá doly.
Malá vesnička Zlaté Hory, která stávala kousek od Předína, blízko pramenů zlatonosné říčky
Brtničky, se připomíná už v polovině 13. století. Podle historických pramenů se v okolí skutečně
těžilo zlato a železná ruda. Léta ubíhala, přišly války, doly byly později opuštěny a zasypány. Ze
světa zmizela i celá ves Zlaté Hory. Když byla vesnice znovu obnovena, časem lidé zapomněli, že
se tu dříve dolovalo zlato, a začali jí říkat jen Hory.

Podhorácko
Občanské sdružení „ Povodí Stařečského potoka“ ve Starči Vás srdečně zve na zajímavé
bezplatné přednášky o našem kraji, jeho přírodě nebo osobnostech. Přednášky budou realizovány
z dotací Programu rozvoje venkova.
Projekt pod názvem „ Škola rozvoje vesnic Podhorácka“ je zaměřen na vzdělávání obyvatel,
obnovu a rozvoj vesnic, ochranu kulturního dědictví venkova na území Podhorácka.
Víte, kde žijete?
Pokud Vás to zajímá, zúčastněte se přednášek našeho projektu, které se budou pravidelně
konat v sále radnice ve Starči vždy v 15.00 hod.
5. 10. 2010
téma:
4. 11. 2010
téma:
23. 11. 2010
téma:
9. 12. 2010
téma:
			

Historické dědictví - osobnosti Podhorácka
Historické a kulturní dědictví- venkovská identita
Historické a kulturní dědictví a krajina Podhorácka
Krajina Podhorácka a její zpřistupňování
udržitelným cestovním ruchem

Více se dozvíte na:
www.podhoracko.eu, www.mestys-starec.eu
Na jednotlivé přednášky se přihlaste na tel.čís. 724 940 629 nebo na mail:
podatelna@mestys-starec.eu
16

Hory - více o vesnici najdete na str. 15 a 16.
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