PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 27

JARNÍ TÁNÍ NA STRHANCE

Vážení občané,
opět využívám tohoto vydání předínského zpravodaje ke sdělení několika
informací. Vzhledem k tíživé ekonomické situaci, tak jak to denně můžeme
sledovat v tisku, televizi a dalších sdělovacích prostředcích bude letošní rok
téměř investičně nulový, což bude negativně ovlivňovat další rozvoj obce.
Priority naší obce, které byly stanoveny v Programu rozvoje vesnice na volební
období 2010-2014, nebudou tak zcela naplňovány. Jednou z hlavních priorit
je snížení energetické náročnosti ZŠ Předín, které spočívá ve výměně oken
a zateplení pláště a střechy budovy. Pro velký zájem získání podpory v této oblasti máme
podanou již 4 žádost z programu OPŽP na tuto akci. Věřím, že tato zřejmě poslední možnost
pro získání dotace bude již úspěšná. Další drobnou a potřebnou akcí budou stavební úpravy
v části mateřské školy na vybudování ordinací praktického a dětského lékaře. Ostatní plánované
investice budou realizovány až podle vývoje ekonomické situace obce. Ostatní drobné údržbové
práce a zvelebování obce bude dále realizováno dle schváleného rozpočtu na rok 2012.
Dále Vás chci informovat, že v rámci dvanáctileté snahy členských obcí Mikroregionu Podhůří
Mařenky, vybudovat na tomto nejvyšším vrcholu našeho regionu rozhlednu, se konečně podařilo
získat dotaci ve výši 3 mil. Kč. V současné době je podepsána Smlouva o dílo s dodavatelem
stavby. Celková cena díla představuje cca 7,5 mil. Kč. I přes současnou nepříznivou ekonomickou
situaci, schválili zastupitelé všech sedmi obcí mikroregionu, podíl na spolufinancování vlastních
zdrojů tohoto díla. Na základě toho mohla valná hromada mikroregionu zahájit další kroky
k realizaci díla. Protože toto dílo považujeme za nadregionální, budou osloveny další subjekty
s výzvou ke spolufinancování vlastních zdrojů a také bude vypsána regionální sbírka tak, abychom
mohli celé dílo zdárně realizovat. Výstavba rozhledny bude zahájena od 15. dubna a dokončena
do 15. července 2012. Rozhledna bude vysoká 31m a věřím, že výhled do širého kraje bude
impozantní.
Přeji Vám hezké velikonoční svátky, koledníkům bohatou pomlázku a vzhledem k tomu, že
letošní rok je přestupný, očekávám v nepsané tradici mezi koledníky i děvčata.
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období říjen 2011 – březen 2012
7-11-5 (15. 11. 2011)
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo :
o Místní program rozvoje obce Předín na rok 2010 – 2014.
o Smlouvu o úvěru č. 0331438429 s Českou spořitelnou, a.s. na dofinancování projektu
„Prodloužení inženýrských sítí v obci Předín dle smlouvy o dílo č. 224/2010 ze dne
17. 5. 2010“, konkrétně na dofinancování komunikace k novým domkům na Oboře,
ve výši 500 000,- Kč, s úrokovou sazbou 3,5 %.
o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku v souvislosti s nově
zavedenými účetními odpisy dle seznamu.
o schválilo záměr obce prodat části obecních pozemků p.č. 1411/26 o výměře 10m2 a p.č.
1397/7 o výměře 150m2.
revokuje :
o Usnesení č. 2/2 ze dne 21. 12. 2010 ve znění: „Zastupitelstvo obce schvaluje odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce do horní hranice sazby nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ a nahrazuje novým usnesením ve znění:
stanovuje :
o neuvolněným členům zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
měsíční odměnu takto: místostarostovi ve výši 7.134 Kč, a to ode dne 1. 1. 2011
a ostatním členům rady ve výši 1.064 Kč, a to ode dne 1. 1. 2011.
8-11-6 (20. 12. 2011)
Zastupitelstvo obce Předín
přijalo :
o pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012. Rozpočtovým provizoriem se bude obec
řídit o doby schválení řádného rozpočtu.
schválilo :
o Smlouvu na využívání sběrného dvora Želetava uzavřenou mezi Obcí Předín a ESKO-T
s.r.o. Třebíč.
o Smlouvu o poskytování odborných činností pro Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP) mezi Obcí Předín a ESKO-T s.r.o. Třebíč a Plnou moc, kterou
zmocňuje ESKO-T s.r.o. k zastupování při plnění ohlašovací povinnosti do ISPOP
vedeného Ministerstvem životního prostředí ČR.
o Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JMP/Předín/01/11 mezi Obcí Předín a JMP Net,
s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno.
o Smlouvu č. 4307-125/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Předín a E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
o prodloužení splatnosti úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 330502409 s Českou spořitelnou,
a.s. do 31.1.2012.
o Vnitřní směrnici obce Předín č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků
obce.
o snížení rozpočtu ZŠ a MŠ Předín o 35000,- Kč.
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9-12-1 ( 6.3.2012 )
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo :
o předložený rozpočet obce Předín na rok 2012.
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o
o
o
o
o

o
žádá :
o

rozpočtový výhled obce Předín na r. 2013-2014
inventarizaci obecního majetku k 31.12.2011.
žádost ZŠ a MŠ Předín o povolení rozdělení hospodářského výsledku ve výši
25.397,60,- Kč formou přídělu do rezervního fondu.
navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu na rok 2012 o částku 5,- Kč za 1 svoz
s účinností od 1.1.2012.
poskytnutí záruky ve výši 2,072.833,- Kč k závazku vyplývajícího ze Smlouvy
o úvěru na financování výstavby rozhledny na vrchu Mařenka uzavřené mezi Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a Mikroregionem Podhůří
Mařenky, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 a
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou.
Obecní úřad Předín o povolení pokácení 1 vrby na pozemku p.č. 721/12 ve vlastnictví
obce a 4 topolů na pozemku p.č. 2520 ve vlastnictví obce.

Nové občanské průkazy – změna od 1. 1. 2012
Úřední hodiny na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Třebíč
pondělí, středa 		
8:00
17:00
hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8:00 - 14:00 hodin (v provozu jen část foto kabinek)
Telefon: 568 805 547, 568 805 546, 568 805 545, 586 805 222, 568 805 116, 568 805 188
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech došlo od 1. ledna 2012 ke změně
způsobu zpracování agendy občanských průkazů (dále „OP“). Žádosti o nový občanský průkaz
jsou pořizovány pouze elektronicky ve foto kabinkách, tj. ve stejných kabinkách, kde se podávají
i žádosti o cestovní pas, obě agendy se sloučily. Proto pokud je objednávkový systém přes internet
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na občanské průkazy již zaplněn je nyní možné se na vyřízení občanského průkazu objednat i přes
agendu cestovních dokladů a naopak.
O občanský průkaz lze požádat na obecním úřadu s rozšířenou působností, tzn. na Městském
úřadu Třebíč, odbor správních činností nebo na jiných úřadech obcí s rozšířenou působností
v rámci ČR. O občanský průkaz nelze již od 1. 1. 2012 požádat na matričních úřadech jako
doposud, např. v Předíně, Hrotovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, Budišově, Okříškách atd.
Doba vyřízení žádosti o nový občanský průkaz je na úřadě časově náročnější. Žadatel nepředkládá
již písemnou žádost, tato se vyhotoví elektronicky přímo na místě včetně ověření potřebných
údajů dle předloženého platného občanského průkazu, popř. dalšího dokladu osvědčujícího
totožnost občana, např. platného cestovního dokladu. Dále se navíc kromě fotografie občana
pořizuje jeho elektronický podpis a při vydání občanského průkazu si žadatel zadává čtyřmístný
až desetimístný bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci
držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
Vydávají se 2 typy občanských průkazů:
- Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji – bez poplatku
- Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - po zaplacení
správního poplatku 500 Kč (do el. čipu se zapisuje číslo občanského průkazu a dále lze zapsat  
údaje,  jejichž  zápis  a  rozsah  stanoví zvláštní právní předpis. V současné době existuje pouze
jeden zvláštní  předpis, a to zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém  podpisu, tzn., že na čip lze  
umístit i el. podpis. S datem ukončení platnosti OP je rovněž ukončena platnost údajů, které
obsahuje čip).
- K podání žádosti o nový OP není třeba žádost ani fotografie
- podání žádosti o vydání nového OP nejdříve ve lhůtě 30 – 60 dnů před skončením platnosti
původního občanského průkazu
- Kdy lze vydat OP na žádost občana, je-li dosavadní OP ještě platný?
Pouze v následujících případech:
- dopsání titulu
- výměna stávajícího typu OP za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem- správní poplatek 500,- Kč
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let s platností na 5 let (žádá zákonný
zástupce) - správní poplatek 50,- Kč
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území
České republiky (nejlépe požádat až dosáhne věku 15 let). Občanský průkaz se vyhotoví
s platností na 10 let (je bez správního poplatku). Pro vydání prvního občanského průkazu
není od 1. 1. 2012 stanovena již povinnost předkládat Osvědčení o státním občanství ČR,
tento doklad bude vyžadován pouze v případech důvodných pochybností o státním občanství.
Překračování státních hranic na OP se strojově čitelnými údaji
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji lze nyní nově použít k přechodu státních hranic
i do zemí bývalé Jugoslávie, i když nejsou státy Evropské unie, Jedná se o Bosnu a Hercegovinu,
Černou Horu, Srbsko, Chorvatsko, Makedonii a Albánii. Doporučuje se však před odjezdem toto
ještě ověřit na web. stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na příslušném Zastupitelském
úřadu země kam chce občan vycestovat.
Informace z odboru správních činností, odd. OP a CD, Městský úřad Třebíč
7

Informace o systému Sběrného dvora v Želetavě
Obec Předín má od 1. 1. 2012 uzavřenou Smlouvu na využívání sběrného dvora Želetava
s provozovatelem zařízení ESKO-T s.r.o. Třebíč. Provozovatel se zavazuje, že původcům odpadů
(tj. obyvatelům obce Předín) umožní třídit a ukládat odpady do určených kontejnerů: kovový
odpad, odpad ze zeleně, dřevo, stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečné odpady, monočlánky,
pneumatiky, televizory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, zářivky a ostatní odpady dle
platného provozního řádu na sběrný dvůr v Želetavě. Cena za tuto službu byla stanovena
dohodou na 140,- Kč za využití sběrného dvora jednou osobou při každé návštěvě, která bude
fakturována obci Předín. Tuto cenu neplatí občan, ale bude započtena do celkového ročního
vyúčtování za svoz a likvidaci odpadů v naší obci a promítne se do ceny za svoz odpadu pro
domácnosti. Proto je nutné, aby naši občané tento sběrný dvůr efektivně využívali. Při návštěvě
sběrného dvora je nutné prokázat se občanským průkazem, pro evidenci. V současné době se
zavádí kartový systém, který je ve zkušebním provozu ve dvou sběrných dvorech. Pokud se
tento systém osvědčí obdrží v budoucnu každá domácnost čipovou kartu, která usnadní evidenci
a celý systém provozu na sběrných dvorech. O této skutečnosti Vás budeme včas informovat.

Letem obecním světem
o

na šesti ze sedmi nově vytvořených stavebních míst na Oboře vyrostly již rodinné
domky. Jejich obyvatelé se v srpnu dočkali veřejného osvětlení, jehož montáž provedla
firma Západomoravská elektromontážní společnost, spol.s r.o.za cenu 140 000,-Kč.
V říjnu se začalo se zpevňováním vozovky a počátkem listopadu dostala cesta asfaltový
koberec. Stavbu silnice provedla firma IPOS za cenu 651 000,-Kč.

o

v sobotu 12.listopadu se sešlo téměř 120 seniorů z Předína a Štěměch v kulturním domě
ve Štěměchách. Byl pro ně připraven pestrý program, netradiční hudba, občerstvení.

o

Komunitní škola Předín připravila na první adventní neděli 27.11.2011 ADVENTNÍ
DÍLNIČKY pro děti i pro dospělé. Dospěláci vyráběli adventní věnce, stromečky ze
špalíčků a vánoční svícen, pro děti byla připravena výroba kalendáře, zvonku a sobíka.
Akce se zúčastnilo přes padesát účastníků.
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o

na podzim 2011 jsme si houbařskou
sezonu moc neužili, protože celý čas
nepršelo a bylo poměrně sucho. A to
houby zrovna moc nerostou. Někteří
vyhlášení houbaři však najdou houby
i v lednu. Stačí se vydat do větrolamu
a přijdete s plným košíkem. Tak
je tomu například u Velebů, kde si
po vánocích pochutnávali na houbovém guláši.

o

26. 12. 2011 pozval pěvecký soubor Pavoučci a farnost Předín obyvatele naší obce
do kostela sv. Václava na Vánoční koncert a koledování u jeslí

o

v pátek 30. 12. 2011 se uskutečnil 13. předsilvestrovský výstup na horu Mařenku
občanů mikroregionu Podhůří Mařenky. Sraz byl tradičně v poledne na vrcholku hory.
Celkem se zúčastnilo asi 750 občanů z toho 150 občanů z Předína a to je hodně. Pro
vyhladovělé byl připraven guláš z divočáka v hospodě na hřišti. Příští rok bude výstup
obohacen o výhled do širého kraje z nové rozhledny.

o

Nový rok jsme přivítali tradičně přípitkem a malým ohňostrojem u vánočního stromu

o

charitativní akce TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA je nedílnou součástí tradice
v mnoha našich obcích i městech.
Jde především o poselství dobré
vůle a pozitivních hodnot, které
umožňuje veřejnosti podílet se
spolu s Charitou na pomoci sociálně
slabým či trpícím. V naší obci byla
jedna pokladnička umístěna od 1.
do 14. 1. 2012 v kanceláři obecního
úřadu a s druhou se v sobotu 7. 1.
2012 vydali koledníci po obci. Výtěžek z obou pokladniček dosáhl výše 5074,-Kč.
Záměrem OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ pro využití darů z Tříkrálové sbírky 2012
je materiální nebo finanční pomoc lidem v sociální či zdravotní nouzi, podpora Charitní
pečovatelské služby v okrese Třebíč, podpora činnosti Poradny Ruth Třebíč, Středisko
rané péče Třebíč - víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením,

o

podpora činnosti Dobrovolnického
centra, podpora činnosti Protidluhové
poradny.
novinkou byla akce Sokola Předín
vepřové hody, která se uskutečnila
v kulturním domě v Předíně a setkala
se s dobrou odezvou. O vepřové
pochoutky - ovar, jelítka, jitrnice,
škvarky a tlačenku byl zájem, všem
chutnalo. Prodalo by se toho ještě
víc.
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o

letošní zima zpočátku nebyla na sníh
bohatá. Sněhové nadílky jsme si užili
až v její druhé polovině.Od středy
15. 2. 2012 se nad Vysočinou začaly
objevovat sněhové přeháňky a foukal
silný vítr. Na silnicích se začaly
tvořit závěje a situace se začala
komplikovat zejména k večeru,
kdy se sníh z oblohy doslova sypal.
V obci začaly stát první kamiony.
V noci na čtvrtek stálo na silnici I/23
z Předína na Kasárna téměř 30 kamiónů a několik osobních aut. Od časných ranních
hodin byla silnice v Předíně u mostu uzavřena a Hory byly odříznuty od okolního
světa. Stejné to bylo i na silnici Jihlava-Znojmo, kterou blokovalo 400 nákladních
aut. Ve čtvrtek ráno se nedalo projet ani do Opatova a na Lesnou, s obtížemi byla
sjízdná silnice do Třebíče. Do předínské školy nedojeli žáci z okolních obcí. Hejtman
kraje vyhlásil kalamitní stav. K večeru byla silnice na Kasárna zprůjezdněna.

o

19. 2. 2012 Spolek mladých ochotníků ze Základní školy v Předíně uvedl v kulturním
domě pohádkovou hru Strašidelná škola v nastudování pana učitele Stanislava
Augustina.

o

v sobotu 17.3.2012 patřil sál kulturního domu těm nejmenším. Konal se zde Dětský
karneval v režii divadélka Mrak.

o

Jdeme ven – pod tímto názvem se
skrývají nedělní odpolední vycházky
do okolí naší obce. V říjnu jsme šli
kolem Horského potoka, kapličky
u sv.Anny do Opatova a zpět kolem
Vidláku do Předína. V listopadu
směřovaly naše kroky ke Zlatomlýnu,
na Hutě a zpět opět přes Opatov.
1.ledna jsme si vyšlápli na Kobylí
Hlavu a v březnu na Bukovec.
Dalšími letošními cíly bude mlýn
na Dašově, vodárna u Heraltic, pramen Brtnice, Želetavky, louka plná orchidejí, ...Tak
se přidejte, rádi vás uvítáme mezi námi.

o

jarní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 7. 4. 2012 na Horách od 9.40
do 9.45 na návsi, v Předíně od 9.50 do 10.20 u kostela. Na tomto svozu se budou
od občanů vybírat tyto druhy odpadů – akumulátory, znečistěné 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.

o

kronikářka naší obce oznamuje záměr vyfotit během jara a léta stávající stav všech
nemovitostí v naší obci a zachovat tak jejich fotografie pro další generace
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Co nás čeká:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7. 4. v 19.00 a 8. 4. ve 14.00 hodin vás zvou naši divadelní ochotníci do kulturního
domu na veselohru POPRASK NA LAGUNĚ, vstupné 50,-Kč
28. 4.
zábava BAGR
30. 4.
stavění máje, čarodějnice
5. 5.
zábava SDH Předín EXTÁZE
26. 5.
okrsková soutěž v požárním sportu
2. 6.
Dětský den
23. 6.
Předín CUP
14. 7.
oslava 80 let od založení fotbalu v Předíně ( 1932 )
12. 8.
O pohár starosty – Jihlavská OPEN liga v požárním útoku
1.9.
zábava BAGR

Co se děje v Základní škole a Mateřské škole Předín
Ekologický přírodovědný kroužek v předínské škole
V loňském školním roce byla naše škola ZŠ a MŠ Předín oslovena školským zařízením
Chaloupky o.p.s., zda se nechce se svými žáky zúčastnit projektu „Semínka environmentálního
vzdělávání pro Vysočinu“, který byl podpořen z ESF EU a státním rozpočtem ČR v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Po krátkém váhání jsme se
do projektu zapojili. Shromáždili jsme děti 2. stupně, rozdělili na pracovní skupinky, určili
lokality a jevy, kterými se budeme zabývat a s chutí a s trochou nejistoty se pustili do pečlivějšího
zkoumání přírody a pozorování všeho, čeho si normálně do detailů příliš nevšímáme. Vytyčenými
lokalitami je Hraběcí studánka a její okolí mokřin, Horský potok, Vrchy u Štěměch a jejich vzácná
mraveniště. Ke každé lokalitě jsme také mapovali cestu, kterou jsme šli a každý měsíc fotili
proměny v přírodě, zblízka pozorovali hmyz, který jsme v lokalitě našli nebo tzv. nasmýkali,
sbírali a fotili rostliny, další živočichy, odlévali stopy, atd. Zkrátka pozorovali jsme přírodu tak, jak
ji neznáme. Některé naše výšlapy byly poměrně dlouhé a často jsme se vraceli pořádně unavení.
V zimních měsících, kdy příroda spí zimním spánkem se chystáme do lokalit alespoň fotit, aby
náš výstup o proměnách míst během roku byl úplný. Čeká nás ale další práce ve třídě, protože
musíme všechny sběry rostlin a další materiály roztřídit a zařadit. Náš projekt skončí v květnu
2012, kdy budeme ostatním školám prezentovat, co jsme dokázali. Do té doby chceme např.
vytvořit herbář sebraných rostlin s názvem „Co nám roste za chalupou“. Dále se chceme zaměřit
na léčivé rostliny, na které jsme v našich lokalitách narazili, shromáždit zajímavé fotografie
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rostlin a živočichů a vytvořit pexeso. Nesmíme zapomenout na „stolní hru“, kterou připravujeme
a doufáme, že bude pro ostatní kamarády velkou zábavou. Zjistili jsme, že příroda může být
i zábava a většina z nás se ji díky projektu naučila pozorovat jinýma očima. Doufáme, že se nám
podaří vytvořit také zajímavou výstavu fotografií? a naše další výstupy z tohoto projektu budou
zajímat nejen kamarády ze školy, ale i ostatní veřejnost nebo děti z jiných škol. Koordinátorkami
tohoto projektu na naší škole je p. uč. Martina Chaloupková a p. uč. Pavla Vídenská. Již teď Vás
zveme na závěrečnou prezentaci tohoto projektu, který se uskuteční na naší škole, a jeho termín
ještě upřesníme.
Přírodovědný kroužek ZŠ a MŠ Předín vyhlašuje
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ  na téma PŘÍRODA NAŠEHO REGIONU
( krajina, detaily rostlin a živočichů,....).
Fotografie o rozměru 10 x 15 ( ne v elektronické podobě ) v počtu max. 3 kusů
přijímá paní učitelka Martina Chaloupková nebo Pavla Vídenská do konce dubna.
Mgr. Pavla Vídenská

Třídíme odpad s firmou ESKO – T
Jelikož se naše obec v třídění odpadu nenachází právě na předních místech, rozhodli jsme se
s tím něco udělat - začneme od těch nejmenších!
A tak jsme na konci prázdnin pořádali akci pro děti a jejich rodiče nazvanou RECYKLOHRANÍ.
S jejím organizačním zajištěním pomohla firma ESKO – T, která následně věnovala naší škole
nádoby na třídění odpadu.
V každé třídě mateřské školy se nachází
barevné nádoby na sklo, plasty, papír
a bioodpad a předškoláci se v projektu „Kam
s ním“ učili do nich odpad třídit. Jak se jim to
povedlo vidíte na fotografiích.
Stejné je to i ve škole základní, kde se nové
nádoby na tříděný odpad nachází na chodbách
v každém podlaží budovy školy.
Základní škola spolupracuje se společností
ESKO – T a každý rok se žáci účastní besed
o třídění odpadu, o jeho recyklaci a také
během vyučování si často povídáme o tom, To je nepořádek!
jak je to nutné a potřebné. Nestačí pouze chtít,
ale je dobré vědět jak a tak děti často pracují
s kartičkami , pomůckami a učí se třídit
do správných kontejnerů.
Již dříve byl ve škole nainstalován kontejner
na elektronický odpad a krabice na vybité
baterie. V letošním školním roce přibyly nové
kontejnery, které nám umožní třídit papír,
plasty, sklo,…Brzy se zaběhly a všichni máme
radost, že se podařila užitečná věc.
Zapojujeme se také do projektu „Čistá
Vysočina“ ve spolupráci s naší obcí. Děti
Nádoby se začínají plnit.
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vyráží do předínských ulic, zákoutí a do celého
okolí, aby sesbíraly a roztřídily odpadky, které
pohodili nezodpovědní lidé. Snažíme se tak
o to, aby prostředí kolem nás bylo hezčí.
Vždy na jaře (červen) a na podzim (říjen,
listopad), tedy dvakrát do roka naše škola
vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru.
Podmínky sběru jsou stále přísnější a doufáme,
že ani tentokrát to děti neodradí. V letošním
šk. roce 2011/2012 se předínská škola zapojila
do soutěže společnosti ESKO-T s.r.o. ve sběru
starého papíru pod názvem “SOUTĚŽÍME
S TŘÍDÍLKEM“. Uzávěrka podzimního kola
byla 4. listopadu 2011 a dětem se podařilo
nashromáždit 3,5 tuny papíru.
Již dříve byl na naší škole nainstalován
kontejner na elektronický odpad a krabice
na vybité baterky. V letošním školním roce
2011/2012 přibyly nové kontejnery, které nám
umožní třídit papír, plasty, sklo, ... Brzy se
zaběhly a všichni máme radost, že se podařila
nová užitečná věc. Koordinátorkou projektů
s Třídílkem je p. uč. Dagmar Suchá.
Mgr. Pavla Vídenská,
Miluše Pospíšilová

Máme hotovo!

Nádoby jsou na svém místě.

Plácání hlíny je relax
Byla, nebyla…..jedna škola, jejíž žáci o keramickém tvoření neměli ani páru. Pak stačil nápad
a přiložit ruce k dílu. Z nepoužívané dílny, plné starého haraburdí, se po důkladném úklidu,
jako mávnutím kouzelného proutku, rázem stala prostorná keramická dílna. Ještě vypalovací pec,
hrnčířský kruh, hlína, glazury… a mohlo se začít!
Kdo si chtěl vyzkoušet plácání z hlíny, přihlásil se do kroužku Keramiky. Začátečníci se učí
základům práce s hlínou a postupně se dostávají na úroveň pokročilých. U těch pokročilejších
zkoušíme i točení na kruhu. Kromě toho, že si naši mladí keramici odnesou originální výrobek,
při kreativní práci si také odpočinou, přijdou na jiné myšlenky, popovídají si s kamarády,…
Někteří žáci – začátečníci i pokročilí,
propadli plácání z hlíny natolik, že nevynechají
žádné keramické tvoření . A po večerech nám
plácají i dospělí. Zkrátka a dobře - plácání
hlíny je relax. Kdo totiž nikdy nevyzkoušel tu
radost, kdy se vám pod rukama rodí originální
dílo nebo centrování hlíny na hrnčířském
kruhu, jejíž kousky stříkají úplně všude J,
neuvěří. A kdo nevěří, ať tam běží! A kam
že máte běžet? No přece do Základní školy
v Předíně!
(D.S.,L.V.)
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Sokol Předín – mládež
V podzimní části soutěže předínský fotbal reprezentovaly tři mládežnické týmy. Jde o mladší
a starší přípravky, které hrají okresní soutěže. Mladší žáci hrají okresní přebor.
Mladší přípravka obsadila po podzimní části soutěže ve své kategorii 7. místo.
Starší přípravka se umístila na 4. místě z devíti družstev. Na 2. Šebkovice ztrácejí pouhé
4 body.
Mladší žáci jsou z deseti družstev na 4. místě. S 3. Hrotovicemi mají stejný počet bodů, ale
horší skóre. Na 2. Dukovany ztrácejí 3 body.
V zimní přestávce všechny mládežnické
týmy trénovaly v tělocvičnách ZŠ Předín
a ZŠ Želetava. Zúčastnily se několika turnajů
s výsledky dle našich možností. Starší
přípravka a mladší žáci uspořádaly pro své
věkové kategorie halové turnaje v tělocvičně
v Želetavě.
Výsledků, kterých jednotlivá mužstva
dosáhla ve svých kategoriích, jsou výsledkem
práce při trénincích. To, co se kluci a holky
naučí na tréninku, přenášejí do hry.
Je jen na nich, jak k tréninkům a zápasům přistupují. Jestliže se chtějí zlepšovat, musí vše
dělat naplno. Na nás trenérech je, abychom se snažili všechny hráče motivovat k lepším výkonům
a učili je různé fotbalové návyky a dovednosti. Přístup už je jen a jen na samostatných hráčích.
Využiji tohoto zpravodaje, abychom my trenéři poděkovali všem rodičům za podporu jejich
dětí fanděním, dopravou na tréninky a turnaje. I díky tomu se kluci a holky mohou zlepšovat
a růst nejen fotbalově. Rodiče, bez Vás by to nešlo. Děkujeme!
Za reprezentaci předínského fotbalu bude v pátek 20. 4. 2012 uspořádán pro naši fotbalovou
mládež zájezd na utkání II. fotbalové ligy FC Vysočina - FC Tescoma Zlín. Vstupné a autobus
bude hrazen ze zisku z turnaje v Želetavě.
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Kdo by měl z veřejnosti o tento zájezd zájem, může se k nám připojit. Pro případné zájemce
z řad veřejnosti se vybírá 110,-Kč (vstupenka 60,- Kč, doprava 50,- Kč). Je nutné se závazně
přihlásit. Odjezd autobusu bude v 16.30 hodin od zastávky v Předíně. Předpokládaný návrat
do Předína ve 20.30 hodin.
V současnosti také probíhá nábor nových fotbalistů. V příští sezóně chceme do soutěží
přihlásit také starší žáky. Cílem je dát možnost všem dětem v Předíně a okolí, aby měly dostatek
pohybu a scházely se, se svými kamarády nejen ve škole. Tato skutečnost je již v pokročilé fázi
jednání a na dobré cestě k uskutečnění. Tímto zveme všechny děti (kluky i holky) do našich řad.
Hráči mladších žáků, obdrželi od společnosti E-ON nové dresy a teplákové soupravy.

Kino
V loňském roce se v našem kině uskutečnilo 44 představení (včetně 2 školních) ve 29 hracích
dnech, během nichž jsme uvedli stejný počet filmů. Celková návštěvnost byla 1.403 diváků, tržby
činily 59.877,- Kč. Průměrná návštěvnost byla 31,89 diváka na představení, průměrné vstupné
dosáhlo 42,68 Kč.
Pro porovnání: o rok dříve (2010) to bylo 39 představení ve 28 hracích dnech, celková
návštěvnost 1.471 diváků a výsledné tržby dosáhly 59.879,- Kč. Průměrné hodnoty byly
u návštěvnosti 37,72 diváka a u vstupného 40,71 Kč.
Loňské výsledky tedy nebyly, navzdory nezvykle slabé návštěvnosti během jarních měsíců,
výrazně horší než předloni. Celková tržba nakonec byla téměř na korunu totožná. Přitom v létě,
kdy v třebíčském kině zahájili digitální provoz včetně 3-D projekcí a u nás jsme díky tomu
očekávali další zhoršení výsledků, to nakonec dopadlo přesně naopak a diváci se do našeho kina
začali kupodivu vracet. V náš prospěch možná nakonec vyznělo porovnání s novými třebíčskými
cenami vstupenek.
Na poslední a zároveň vůbec nejúspěšnější loňský film Šmoulové (kterým právě v Třebíči
v srpnu zahajovali digitální provoz a 3-D projekce) nakonec přišlo nečekaných 182 diváků, což
byl u nás nejlepší výsledek od roku 2004 (!!). A jaká je tedy loňská nejnavštěvovanější „předínská
pětka“? 1.
Šmoulové
(13.11.) 182 diváků
2.
Muži v naději
(23.10) 127 diváků
3.
Kung Fu Panda 2 (28.8.)
77 diváků
4.
V peřině		
(11.9.)
74 diváků
5.
Lidice		
(20.8.)
73 diváků
Příznivě se jeví i porovnání s celostátními výsledky: ačkoliv v ČR došlo loni ke 20%nímu
úbytku diváků, u nás činil pokles pouhé 4,62 %. A zatímco celostátní průměrná návštěvnost loni
činila 26,4 diváka na jedno představení, ta „naše“ dosáhla už výše zmíněné hodnoty 31,89 diváka.
Špatnou zprávou pro naše kino i diváky ovšem je, že právě na přelomu loňského a letošního
roku došlo k radikální změně ve filmové distribuci. Jelikož převážné množství větších kin v celé
ČR již bylo zdigitalizováno, přestávají distributoři postupně vydávat nové premiéry v klasických
35mm kopiích a nabídka nových titulů se tak v našem kině v průběhu letošního roku podstatně
omezí. Z úspěšných letošních premiér tak budou naši diváci ochuzeni například o domácí komedii
Láska je láska, americký remake švédského thrilleru Muži, kteří nenávidí ženy, snímek Železná
lady s oscarovou M.Streepovou, dobrodružnou komedii Cesta na tajuplný ostrov, trikový Hněv
titánů nebo další českou komedii Vrásky z lásky. Navzdory tomu bylo ovšem stále ještě možné
sestavit na tento rok pestrý a zajímavý program - částečně z úspěšných filmů loňského podzimu,
které už jsme nestihli obehrát před obvyklou zimní přestávkou, částečně z několika novinek, které
letos ještě na 35mm formátu vydány budou.
A na jaké filmy se tedy u nás v tomto roce můžete těšit?
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Letošní sezónu tentokrát zahájíme na „Apríla“, tedy v neděli 1.dubna, kdy uvedeme volné
pokračování divácky oblíbené Dívky na koštěti pod názvem „Saxána a Lexikon kouzel“.
V hlavních rolích uvidíte kromě Petry Černocké a Jana Hrušínského například Jiřinu Bohdalovou,
Petra Nárožného a Jaromíra Dulavu.
15.dubna bude následovat již čtvrtý díl stále úspěšnější romantické hororové Twilight ságy,
natočené podle populární románové série Stephenie Meyerové, tentokrát s podtitulem Rozbřesk.
V poslední dubnovou neděli (29.4.) to bude (po Mužích v naději a Lidicích) třetí nejúspěšnější
český film loňského roku, a to komedie nazvaná „Perfect Days – I ženy mají své dny“. V hlavní
roli Ivana Chýlková, dále hrají Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Zuzana Bydžovská a Bohumil Klepl.
V květnu se pak můžete těšit na bláznivou špionážní komedii s Rowanem Atkinsonem alias
Mr.Beanem v roli neohroženého britského agenta pod názvem „Johnny English se vrací“
a na první díl tuzemského thrilleru ze školního prostředí „Bastardi“, jehož volné pokračování
uvedeme hned v červnu.
Na další měsíce pak již máme předběžně potvrzeny ty největší předpokládané letošní hity,
jako volné pokračování úspěšné komedie Marie Poledňákové, tentokrát s názvem Líbáš jako
ďábel, další českou komedii ve stylu Bobulí nazvanou Signál (s Vojtěchem Dykem a Kryštofem
Hádkem v hlavních rolích), třetí díl animované komedie Madagaskar, již čtvrtý díl další
animované komedie Doba ledová a také dlouho očekávaný čtvrtý „filmový“ díl proslulé komedie
Prci, prci, prcičky. Vybrali jste si z těchto filmů alespoň jeden?
Rád bych tedy do našeho kina znovu pozval jak stálé návštěvníky, tak ty, kteří si nějaký
dobrý film už dlouho neužili ve společnosti dalších diváků ve ztemnělém sále, na velkém plátně,
v původním širokoúhlém formátu a bez televizních reklam. Podotýkám, že máme před sebou jednu
z posledních sezón, ve kterých je u nás ještě možné promítat a shlédnout ty nejzajímavější tituly
z klasického filmového pásu, než budou kina podobná tomu našemu nucena definitivně skončit…
Na shledanou v hledišti se těší
Karel Střecha, vedoucí kina

Roste i u nás – bledule jarní (Leucojum vernum)
Jedná se o asi 10-30 cm vysokou vytrvalou rostlinu s podzemní cibulí, která má asi
1,5 - 3 cm v průměru. Z jedné cibule vyráží 3-4 listy, které jsou přisedlé, čepele jsou čárkovité,
asi 10 - 25 cm dlouhé a asi 0,5 - 2 cm široké, se souběžnou žilnatinou, tmavě zelené barvy. Květy
jsou na převislých stopkách, vyrůstají z paždí toulce. Květ je nejčastěji jeden, vzácněji dva.
Okvětních lístků je 6, jsou víceméně stejně dlouhé, volné, asi 1,5 - 2,5 cm dlouhé. Jsou bílé barvy,
pod špičkou mají žlutou až zelenou skvrnu. Tyčinek je 6, gyneceum je srostlé ze 3 plodolistů,
semeník je spodní. Plodem je třípouzdrá elipsoidní tobolka, semeno je bělavé s masíčkem, až
7 mm dlouhé. Kvete velmi časně, už v únoru až dubnu.
Rozšíření ve světě - Jedná se o primárně evropský druh, který má svojí domovinu ve střední
Evropě s přesahy do západní, jižní a východní Evropy. Protože je to často pěstovaná zahradní
rostlina, došlo ke zplanění i v jiných oblastech, např. ve Skandinávii, na Floridě a i jinde ve světě
mimo svůj přirozený areál
Rozšíření v Česku - V České republice se přirozeně vyskytuje ve vlhkých lesích (hlavně
v luzích a v suťových lesích) a na vlhkých loukách od nížin do hor. Platí to ale jen pro Čechy
a západní Moravu. V karpatské části Moravy je nepůvodní, najdeme zde jen populace zplanělé ze
zahrádek. Stejně tak chybí i v západních Karpatech na Slovensku a přirozený areál zase začíná až
ve východních Karpatech na východním Slovensku a na Ukrajině, kde roste někdy rozlišovaný
endemický poddruh Leucojum vernum subsp. carpaticum. U nás ji ve volné přírodě uvidíme
ve větším množství na Dašově, kde i letos hojně kvete.
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Bledule jarní

Vydal: Obecní úřad Předín jako svůj zpravodaj za období říjen 2011 - březen 2012
Obecní úřad Předín, 675 27 Předín 243, IČO : 0029 0181, evid.č. MK ČR E 10091
Redakční rada: Eva Boudová, Miluše Pospíšilová.
Místo a datum vydání: Předín, 5. 4. 2012 Počet výtisků: 260 ks
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, vecera.petr@volny.cz

