PØEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
è.13

Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

Informace z Obecního úøadu Pøedín
Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva
za období kvìten – øíjen 2004
25. 5. 2004
ZO rozhodlo ve vìci duplicitního zavkladování pozemku p.è. 2432 v k.ú. Pøedín vyvolat
jednání o mimosoudním narovnání dohodou
ZO schválilo:
-

smlouvu o dílo na opravu a odbahnìní „Návesního rybníka“ mezi obcí Pøedín
a firmou VH atelier, spol.s.r.o, Kotláøská 50, Brno
veøejnoprávní smlouvu mezi obcí Pøedín a mìstem Tøebíè o pøestupcích
zprávu o pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2003 vèetnì závìreèného úètu za
rok 2003

ZO projednalo financování 3. etapy ÈOV v Opatovì a doporuèilo svazku obcí Pøedín
- Opatov dohodnout pomìr financování

24. 8. 2004
ZO schválilo:
-

-

odkoupení nebo smìnu pozemkù v lokalitì Obora dle Z è. I územního plánu za
cenu 50,- Kè/m2, jedná se o vytvoøení plochy pro 7 stavebních míst
žádost Sokola Pøedín o finanèní pøíspìvek na rekonstrukci kabin ve výši 35.000,Kè
žádost mìsta Tøebíè o pomoc pøi poøízení 1 divadelního køesla pro tøebíèské
divadlo a zmocòuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí Pøedín
a mìstem Tøebíè
smlouvu o dílo mezi obcí Pøedín a firmou Gazkomplet, spol. s r.o Cyrilova 32,
Tøebíè na provedení stavebních úprav a instalací v kuchyni ZŠ Pøedín dle projektu
„ZŠ Pøedín – stavební úpravy kuchynì“

ZO neschválilo:
-

žádost manželù Královských o zaèlenìní pozemku p.è. 649, 648, 647 do územního
plánu obce z dùvodu nevyèerpaných a nevyjasnìných stavebních míst, které øeší
Z è. I územního plánu
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s nápadem znovu obnovit tradici „stavìní máje“ pøišli manželé Vrbkovi a ujali se
jeho realizace. 30. 4. 2004 byl pod hrází Strhanky pøipraven opentlený, vysoký
kmen smrku, lidé se sešli, s „májí“ pomohli místní chlapi, bylo pøipraveno obèerstvení a tak se akce vydaøila. Poslední návštìvníky vyhánìl až noèní chlad do tepla
jejich domovù
v Pøedínì bylo osazeno nové místní dopravní znaèení, náklady na jeho poøízení
èinily 70 000,- Kè
podruhé jsme mìli možnost sejít se pod hrází rybníka Strhanky 12. 6. 2004 na DNI
DÌTÍ, který byl tentokráte spojen se slavností „kácení máje“. Dìtské odpoledne
zaèalo soutìží a zkouškami mladých pøedínských rybáøù, kteøí pod vedením pana
Ivana Honse pøedvádìli na Strhance své dovednosti, noví rybáøi obdrželi pìkné
odmìny. Po rybáøích se pøedvedlo v plné kráse sportovní družstvo pøedínských
hasièù a potom se již høištì zaplnilo stanovišti , na kterých plnily dìti rùzné úkoly,
získávaly body, za které si mìly možnost vybrat odmìny. Naveèer se zaèalo
s dražením „máje“, štìstí se usmálo na pana V. Musila z Pøedína, který si vydraženou „máj“ odvezl. Následovala veselice do èasných ranních hodin. Celou akci
provázela osvìdèená country kapela Druhej dech.
Dìkujeme sponzorùm, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu akce : Zámeènictví
- pan Mikunda, Koloniál u Vidlákù - paní Ferdová z Opatova, Strojírny Opatov – pan
Pour, SRPDŠ pøi ZŠ a MŠ Pøedín, Sokol Pøedín
v jarních mìsících byl odbahnìn rybníèek na Horách firmou Kavyl, spol. s r.o
v hodnotì 65,000,- Kè. Dokonèovací práce si provedou pronájemci rybníèka
svépomocí ve spolupráci s obcí
26. 6. 2004 od èasných ranních hodin bojovalo 10 fotbalových družstev ve 3. roèníku turnaje „Pøedín – CUP“. Názvy jednotlivých týmù vám napoví, kdo se tohoto
turnaje zúèastnil - Hrèa team, Zákalužáci, Dìdci, Brabenec eletava, Horáci,
Policie Strašnice Praha a družstvo ze Štìmìch. Vyhrálo družstvo Pøedín, které si
odneslo putovní pohár. Druhé bylo mužstvo Policie Strašnice a tøetí Zákalužáci.
Veselo bylo opìt až do rána.
v souèasné dobì se zpracovává projekt na odbahnìní a rekonstrukci hráze rybníka
Návesní. Souèasná mìøení ukazují výšku sedimentu 70 cm, hráz utrpìla pøi letošní
povodni a je v havarijním stavu. Ideální by bylo tuto akci skloubit s chystanou
kanalizací, otázkou však budou finance
letos v našem okolí nìkolikrát hoøelo. Nejprve to bylo v lese Štulny, kde požár vznikl
pøi vypalování staré trávy, potom pøi žních na poli u Štìmìch a zatím naposled
motorest v Markvarticích. Pøi všech tìchto požárech zasahovali také pøedínští
hasièi
služba OÚ Pøedín zasílání zpráv na Váš mobilní telefon prostøednictvím SMS již
funguje. Zprávy podle jejich typu budeme zasílat do jedné rodiny pouze na jeden
mobilní telefon nebo jednotlivcùm. Pro obèany je zasílání zpráv prostøednictvím
mobilního telefonu bezplatné. Další zájemci o tento typ zpráv se mohou nahlásit na
OÚ Pøedín
o prázdninách byla provedena rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Pøedín tak, aby
odpovídala hygienickým požadavkùm dle nových norem. Rekonstrukci provedla
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firma Gazkomplet Tøebíè a náklady na ni èinily cca 900 000,-Kè, z toho státní
dotace byla 120 000,- Kè
letošní pøedínská svatováclavská pou dopadla pro Pøedíòáky a jejich hosty díky
boji dvou kolotoèáøù na výbornou. Kde jste naposledy vidìli a slyšeli, že se
zhoupnete èi „zkolotoèujete“ a dokonce i povozíte na autodromu za pouhých 5,- Kè.
Ceny za pouové atrakce zaèaly klesat v pátek, pokles cen se zastavil v sobotu na
5,- Kè u všech atrakcí a vydržel na této úrovni až do pondìlí. Doufáme, že se Vám
z toho hlava netoèí ještì dnes. K dobré náladì pøispìlo také pøíjemné poèasí
a tradièní hasièská pouová zábava s kapelou Karel a my.
7. 10. 2004 byla otevøena poslanecká kanceláø v Jihlavì, která slouží veøejnosti
jako kontaktní místo s poslancem Evropského parlamentu Dr. Ivo Strejèkem.
Kanceláø poslance EP Dr.Ivo Strejèka
Matky Boží 9, 568 01 Jihlava
Tel.: 567 155 094
9. 10. 2004 se uskuteènil v našem kulturním domì koncert slovenské rockové
kapely Tublatanka
Jihomoravská energetika oznamuje: od 1. 11. 2004 budou uzavøeny nìkteré
obchodní kanceláøe, mezi nimi také obchodní kanceláø v Tøebíèi. Po tomto datu
vyøeší všechny požadavky zákazníkù zejména telefonicky na Zákaznické lince, tel.
840 111 333 (pracovní dny 7 - 20 hod), bližší informace obdrží každá domácnost
zásilkou domù
Zubní lékaøka MUDr. Vlková zahajuje po technické pøestávce opìt provoz
v ordinaci v Pøedínì. Provoz byl zahájen ve ètvrtek 4. 11. a následnì bude ordinace
každé pondìlí od 14,00 do 16,00 hod.
zveme všechny seniory na Setkání s dùchodci, které se chystá na sobotu
20. 11. 2004 tentokráte v Pøedínì
co nás ještì èeká do konce roku 2004:
6 Poslední leè – 11. 12. 2004
6 Silvestrovský výstup na horu Maøenku
6 Silvestrovská zábava
6 Silvestrovské setkání s ohòostrojem u vánoèního stromu
6 Hasièský ples – 15. 1. 2005
6 Školní ples – 12. 2. 2005

Sportovní družstvo SDH Pøedín
Po nesmìlých pokusech o úspìšný vpád mezi soutìžní týmy dobrovolných hasièù
v roce 2003 se Vlastovi Honsovi podaøilo na jaøe roku 2004 složit tým zapálených
hasièù a získat pro nì za pomoci pøedínského starosty pana Urbánka a starosty
dobrovolných hasièù pana Bìhounka vybavení, pøedevším novou sportovní støíkaèku,
se kterým mùžeme nyní pomýšlet na dùstojnou reprezentaci hasièského sboru a naší
obce. Za to jim všem patøí srdeèný dík.
Družstvo má osm èlenù. Jsou to Stanislav Augustin, Vlastimil Hons, Jiøí Ježek,
Drahoslav Marek, David Novák, Jiøí Ozorák, Petr Rjabinèák a Tomáš Veleba.
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Úvod první sezóny, ve které
jsme pøedevším sbírali zkušenosti, nám nevyšel úplnì podle
našich pøedstav, ale to nikoho
neodradilo a dál jsme pilnì
trénovali. S každým absolvovaným útokem byly naše výkony
lepší a lepší a na posledních
soutìžích jsme se již pravidelnì umisovali mezi nejlepšími družstvy. Z celkového poètu
sedmnácti soutìží stojí za bližší
zmínku zvláštì ty poslední.
Nová Øíše 28. 8. 2004
S pùjèeným èlovìkem na
støedu savic jsme ve tøech
vypsaných kategoriích PS
speciál, PS12 a Miss hasiè
dosáhli pìkných umístìní. Mezi speciály s èasem 21,94 druhé místo z 22 soutìžních
týmù. Nejvíc zamrzí, že první byli rivalové z Lesné, za které bìžel proud náš Standa.
Nechápu, proè se tak snažil? S PS12 v èase 24,34 to bylo také druhé místo. Jediného
vítìzství jsme dosáhli v doplòkové soutìži Miss hasiè, kde první místo ze všech a putovní trenýrky získal v rekordním èase košaø Petr.
Staøeè 5. 9. 2004
„Jenom“ deset manèaftù našlo cestu a strávilo pohodové odpoledne v pøíjemném
prostøedí soutìže, kterou pøipravili hasièi ze Starèe. O co ménì mužstev se zúèastnilo,
o to byla konkurence kvalitnìjší. Pøesto v polovinì závodu u výsledkové tabule
poznamenal jeden ze znalých místních divákù: „Teï už jedinì Pøedín“. V ten moment
byla domácí Staøeè na tøetím místì. Na start jsme nastupovali jako poslední a znali tak
všechny zatím dosažené èasy. Dobøe pøipravená tra se bìhem pøedchozích útokù
nerozbahnila a mohli jsme bez problémù vyplnit pøedpovìï místního vìštce a èasem
20,61 se dostat na tøetí místo. K dalšímu poháru a nìkolika upomínkovým pøedmìtù
jsme ve finále nejlepších pìti pøidali hotovost 200,- Kè za prostøíknuté ètvrté míso.
V doplòkové soutìži jednotlivcù vyhráli spoleènì Standa s Jirkou za rychlé bìhy pytel
ovsa.
Cizkrajov 18. 9. 2004
Až za devatero horami, devatero øekami a devatero objížïkami leží u rakouských
hranic malebná zapomenutá vesnièka Cizkrajov. Na závody neupravených požárních
støíkaèek PS12 sem našlo cestu asi patnáct mužstev. Nìkolik ženstev a pár dìtstev.
Vidìli jsme vìci nevídané. Jak od místních družstev tak i od organizátorù, ale kdo
by si nakonec stìžoval, když jsme po historické chybì na rozdìlovaèi byli tøetí s èasem
26,67. Ve finále (23,90) nám prasátko vyfoukli Sedlatice s èasem 23,07.
Na co se od nás mùžete ještì tìšit?
Pøíští rok se soutìží zaènou zúèastòovat i pøedínské hasièky, které se podle
dosavadních tréninkových výsledkù jistì hned zaøadí mezi nejlepší.
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Po vydaøené “pouovce“ se spoleènì budeme veselit i na silvestrovské zábavì
a patnáctého ledna na hasièském plese. Srdeènì všechny zveme.
Dìkujeme touto cestou všem Pøedínským, kteøí nám celý rok pomáhali, a už
s úpravou soutìžního materiálu nebo pøi pøesunech do Štìmìch, kde v souèasné dobì
obì naše družstva cvièí. Dìkujeme!
Èlenové sportovního družstva SDH Pøedín

SOUTÌŽ O ROZKVETLÝ DÙM – VÝSLEDKY
Je tu podzim a s ním další èíslo Zpravodaje, v kterém zveøejòujeme výsledky
2. roèníku soutìže o „nejkrásnìjší rozkvetlý dùm“. Pøi hodnocení a procházení obcí
jsme se shodli, že vybrat pìt nejlepších bude ještì vìtší oøíšek než loni. Do záplavy
pestrobarevných kvìtù se odìlo více domù, nemohli jsme si nevšimnout nových fasád,
nových výsadeb, upravených záhonù, krásných zelených trávníkù atd. Snaha se
cenila, vybráno bylo mnoho snímkù, vybíralo se a hodnotilo, každému se líbilo nìco
jiného, odlišné byly domy v kvìtnu a následnì pak v srpnu, což je samozøejmé, ale
nakonec jsme dali na celkový dojem. Vybrali jsme celkem deset snímkù, nafocených
v rùzných obdobích, mezi nimi opìt loòští vítìzové Vrbkovi, Olivovi, Šindeláøovi, ale
jednohlasnì jsme shodli na tom, že oceníme další vybrané. Rádi tedy navštívíme
a pøedáme vìcné odmìny tìmto nejlepším. Jsou to:
Fatrlovi, Pøedín è.p. 17
Honsovi, Pøedín è.p .255
Petrù, Pøedín è.p. 204
Mátlovi, Pøedín è.p. 164
Doležalovi, Pøedín è.p. 12
Blahopøejeme a tìšíme se na další roèník!

Doležalovi,
Pøedín 12
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HRÈA TEAM je všude
Možná se divíte, co vidíte, kam už všude se HRÈA TEAM cpe. Je to však právì
proto, že z recese založený tým, pùvodnì na jeden turnaj se stal díky pár zapáleným
bláznùm modlou, o které jste všichni už urèitì nìco slyšeli a v této rubrice budete
pravidelnì slýchat. Urèitì je o èem psát. Naše mužstvo totiž má za sebou spoustu
odehraných zápasù, a už v malé kopané èi v té klasické. Dá se øíci, že HRÈA TEAM je
takovým pøedínským „céèkem“.
Ale pìknì od zaèátku.
22. 6. 2002 se konal nultý roèník „Pøedín Cup 2002“. Tento turnaj naskýtal nové
možnosti lidem, co mají touhu zahrát si fotbálek a dosud nikde nehráli. Asi týden pøed
tímto datem, pøišla s nápadem, že bychom mohli hrát za místní hospodu, hostinská
Vlasta Høíbalová alias „HRÈA“. Proto vznikl název HRÈA TEAM. Pùvodní složení bylo
z pravidelných návštìvníkù hospody „U Novákù“. Dnes to však už není pravda.
V HRÈA TEAMU jsou sjednoceni fotbalisté nejen pøedínští, ale i z Opatova a Štìmìch.
Právì tento fakt je raritou, protože se dali dohromady odvìcí rivalové a jezdí spoleènì
hrát fotbal, i když spíše pro zábavu.
Na nultém roèníku „Pøedín Cupu 2002“ jsme skonèili poslední a vùbec nám to
nevadilo. Po roèní pøestávce jsme se sešli na „Pøedín Cupu 2003“ a bez jakéhokoliv
tréninku se HRÈA TEAM umístil šestý z deseti úèastníkù a to byl úspìch. Od této chvíle
nás to zaèalo bavit a chtìli jsme hrát èastìji.
Domluvili jsme proto pøátelská utkání v hale Želetava:
15. 2. 2004 HRÈA TEAM – DLOUHÁ BRTNICE
21 : 30
(hraje se 2x 1 hodina, proto to házenkáøské skóre)
odveta 29. 2. 2004 HRÈA TEAM – DLOUHÁ BRTNICE
18 . 35
v obou utkáních proti nám nastoupili mladíci hrající aktivnì fotbal, proto to byl dvakrát
náøez.
14. 3. 2004 HRÈA TEAM – ZÁKALUŽÁCI
15 : 15
Oboustrannì kvalitní utkání s øadou pìkných akcí. Za Hrèáky byl nejlepším hráèem
Laïa Kabelka.
21. 3. 2004 HRÈA TEAM – ŠTÌMÌCHY
32 : 12
vydaøené vítìzství, hráli jsme jen v pìti, nebyl nikdo na støídání. Soupeø nevìøil
vlastním oèím. Nejlepší hráè Martin Mouca.
27. 3. 2004 odveta HRÈA TEAM – ŠTÌMÌCHY
20 : 22
tentokrát nenechal soupeø nic náhodì a pøijel posílen o pìt kvalitních fotbalistù oproti
pøedchozímu utkání.
24. 3. 2004 se konala první schùze HRÈÁKÙ, kde se schvalovaly návrhy na nové
dresy. Vybírala se èástka 1.000,-- Kè na osobu.
Další významnou akcí byl dìtský den a kácení máji v Dlouhé Brtnici 30. 5. 2004
– DLOUHÁ BRTNICE - HRÈA TEAM
3:9
Krásné utkání, poprvé jsme pùsobili sehranì a zaslouženì jsme vyhráli. Navíc to byl
nádhernì strávený den se spoustou kulturních zpestøení . Dìkujeme Dlouhé Brtnici za
pozvání, rádi jsme byli souèástí programu. 20. 6. 2004 odveta DLOUHÁ BRTNICE
– HRÈA TEAM
5:8
domácí si chtìli vylepšit reputaci, tak posílili mužstvo a pozvali nás k odvetì. Nic
platné, dostali na frak znovu.
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Pøišel den „D“ 26. 6. 2004 „Pøedín Cup 2004“ v nových krásných dresech, s kronikou a dokonce i vlajkou, jako profíci jsme nastupovali k prvnímu zápasu tohoto
turnaje. Zklamaní z výsledkù a s øádnou dávkou alkoholu v krvi jsme došmatlávali
poslední zápas. Proto v koneèném poøadí osmí z deseti.
11. 6. 2004 HRÈA TEAM – PØEDÍN
9:4
hráli jsme proti pøedínským fotbalistùm. Pøekvapivì jsme vyhráli, což neèekal nikdo a o
to víc to høálo. Za Pøedín hrálo asi sedm hráèù „áèka“ ti èumìli. První utkání na velkém
høišti, èi-li klasický fotbal se vším všudy.
31. 7. 2004 HRÈA TEAM – ŽELETAVA INTERNACIONÁL
2:7
debakl – ti pánové, aè kolem ètyøièítky ve své dobì byli výborní fotbalisté a jak vidno se
to nezapomíná. Podruhé klasická kopaná !
6. 8. 2004 ÈÍHALÍN – HRÈA TEAM
7:2
pøátelák na neposeèené louce, katastrofální terén, na který my, zhýèkaní pøedínský
pažitem, nejsme zvyklí. Jasnì vyhráli lepší domácí.
„Hrèa Cup 2004“ 24. 7. 2004
máme svùj turnaj, konaný letos poprvé ve Štìmìchách. Úèastnilo se ho sedm
mužstev. Oproti pøedínskému turnaji hrajeme každý s každým. Letos HRÈA TEAM
skonèil tøetí a to je urèitì úspìch. Doufáme v tradici a pokraèování. Nejlepším støelcem
HRÈÁKÙ Roman Trnka.
27. 8. 2004 ŠTÌMÌCHY – HRÈA TEAM
5:6
vydaøené vítìzství v zápase, kdy každý chvilku tahal pilku se šastnìjším koncem pro
nás. Další utkání na velkém høišti.
Tak tohle byl dosavadní souhrn nìkterých našich aktivit a utkání od založení HRÈA
TEAMU k dnešnímu dni. Myslíme si, že to svìdèí o tom, že hospodské mužstvo
nemusí jen paøit v knajpì a že ne všichni co tam chodí jsou alkoholici.
Bohouš Královský

Co se dìje v Základní škole Pøedín
ZŠ navštìvuje v letošním školním roce 140 žákù, z toho 74 je jich z Pøedína, 27
z Opatova, 26 ze Štìmìch, 8 z Chlístova a 5 z Brtnièky. Žáci jsou rozdìleni do 7 tøíd,
a sice takto:
poèet žákù
tøídní uèitelka
1. tøída – 1.+3. roèník
19 žákù
paní J. Ozoráková z Pøedína
2. tøída – 2. roèník
16 žákù
paní L. Vyhnálková z Pøedína
3. tøída – 4. + 5. roèník
23 žákù
paní V. Jašková zTøebíèe
6. tøída
21 žákù
paní L. Obereiterová zTøebíèe
7. tøída
18 žákù
paní P. Viková zTøebíèe
8. tøída
23 žákù
paní D. Suchá z Pøedína
9. tøída
20 žákù
pan S. Augustin ze Štìmìch
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Další uèitelé: Vanda Vyhnálková z Pøedína, Marie Šloufová z Opatova (uèí na pùl
úvazku Tv). Vychovatelka ŠD: Jana Augustinová.
Všichni uèitelé mají vysokoškolské vzdìlání a dále se vzdìlávají v nejrùznìjších
oblastech (jazyky, poèítaèe, pøedmìty své aprobace a pod.).
Od letošního školního roku nabízíme všem žákùm od 1. do 9. tøídy nepovinnou
angliètinu. Žáci jsou rozdìleni do tøí skupin podle vìku. Nejvíce se chtìjí uèit anglicky
prvòáci a druháci, s pøibývajícím vìkem zájem odpadá, z deváté tøídy se dobrovolnì
nechce uèit ani jeden žák. Nìkdy je bohužel zájem o znalost jazykù pouze zbožným
pøáním rodièù, nikoliv žákù.
Podle nového školského zákona, který vejde v platnost v pøíštím roce, se žáci
budou na ZŠ uèit povinnì dvìma jazykùm, jednomu od ètvrté a dalšímu od osmé tøídy.
Naše škola v této souvislosti zvažuje, zda vést ve ètvrté tøídì místo nìmèiny angliètinu
a nìmèinu uèit až od osné tøídy. Je to závažné rozhodnutí, které má úzké vazby na
výuku jazykù v ZŠ Opatov a ZŠ Rokytnice a v neposlední øadì na personální situaci
v naší ZŠ v nejbližších letech. Z prùzkumu, který jsme dìlali loni, jasnì vyplynulo,
kterému jazyku by v pøípadì volby dali rodièe pøednost.
V dlouholetém plánu naší školy též bylo, aby zde provozovala èinnost nìkterá
z hudebních škol. Po jednání s nìkolika školami byla uzavøena dohoda se školou
YAMAHA z Moravských Budìjovic, jejíž øeditelkou je paní L. Urbánková. Obavy, že se
dìti nepøihlásí, nebo školné je pøíliš vysoké, se ukázaly jako liché – k zápisu pøišlo 24
dìtí, které se budou uèit hrát na flétny, kytary a varhany, pro dìti od ètyø do šesti let je
urèen program „Rytmické krùèky“, jehož se budou zúèastòovat i dìti z MŠ Opatov. Od
fungování této aktivity si slibujeme pøedevším zpøístupnìní hudebního vzdìlání co
nejvìtšímu poètu žákù a zároveò další pøispìní ke kulturnímu životu obce – vždy na
Vánoce už prý bude koncert!
Kromì hudební školy a tøí skupin angliètiny nabízíme žákùm kroužek rybáøský, pøírodovìdný, sportovní hry na prvním stupni, volejbal na druhém stupni, aerobic a keramiku. Myslíme, že jediným problémem nìkterých našich žákù je, kam døív skoèit.
V pondìlí 25. 10. 2004 probìhl na naší škole Den otevøených dveøí. Od 8.00 do
1400 hod. mohl kdokoli kdykoliv vstoupit do kterékoliv tøídy a podívat se, jak uèitelé se
žáky pracují. Obèané mohli tento den využít k prohlídce školy.
Na závìr informací z naší školy Vás zveme na tradièní vánoèní vystoupení, které
pøipravují žáci pod vedením svých uèitelù. Jeho hlavní èástí bude divadelní pøedstavení „Popelka a princ“. Bude to v nedìli 19. 12. 2004 a žáci i uèitelé srdeènì zvou
všechny obèany.
Mgr. Ivana Suchnová, øeditelka ZŠ Pøedín

Knihovna
V loòském roce navštívilo naší knihovnu celkem 773 návštìvníkù. V knihovnì je
celkem 3455 knih, z toho 692 svazkù nauèné literatury a 2763 svazkù krásné literatury
pro dospìlé a mládež.
Registrovaných èlenù je v naší knihovnì 78, z toho 23 dìtí do 15 let.
Od loòského roku je v naší knihovnì zavedena nová služba pro ètenáøe. Aby mìli
ètenáøi vìtší výbìr knih, pùjèuje knihovna pro své ètenáøe nové knihy z knihovny
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Tøebíè. Jsou to soubory knih (jeden soubor obsahuje 50 - 80 knih) rùzného žánru, napø.
detektivky, romány pro ženy, pohádky, ale i nauèné publikace. Každý ètenáø si proto
mùže vybrat knihu podle svého pøání.
Knihy se pùjèují každý týden v úterý a ve ètvrtek od 14,00 do 15,30 hodin. Navštivte
i vy naši knihovnu a staòte se novým ètenáøem.
Dana Brychtová

Kino Pøedín
V tìchto týdnech právì ukonèuje letošní sezónu. Celoroèní bilance by ještì nebyla
úplná, nebo v tuto chvíli zbývá odehrát poslední potenciální hit (31. 10. to bude druhý
díl populární animované „antipohádky“ Shrek), avšak už nyní lze øíci, že celkové
výsledky budou velmi pøíznivé. Porovnání stejného období (2. + 3. ètvrtletí) loòského
a letošního roku vypadá následovnì:
2003
2004

28 pøedstavení
32 pøedstavení

1.584 divákù
1.854 divákù

50.371,- Kè
65.236,- Kè

Prùmìrná návštìvnost na 1 pøedstavení se tak zvýšila z 56,57 na 57,93 a prùmìrné vstupné z 31,79 Kè na 35,18 Kè. To ovšem stále zùstává témìø o celých 60 Kè (!)
nižší než celostátní prùmìr. Jeho nárùst byl zpùsoben pøedevším získáváním stále
novìjších (a tím i dražších) filmù a Obecnímu úøadu dokázal jen èásteènì vykompenzovat znatelné zvýšení pùjèovného, zpùsobené zmìnou DPH z 5 na 19 %.
Koneèné výsledky roku 2004 a podrobnìjší porovnání s rokem pøedchozím
uvedeme v pøíštím vydání Pøedínského zpravodaje.
Po nìkolikamìsíèní zimní pøestávce pøipravujeme zahájit promítání v pøíštím roce
zøejmì v nedìli 6. bøezna, kdy bychom rádi uvedli nový èeský kinohit Horem Pádem
(od Jana Høebejka a Petra Jarchovského, tvùrcù úspìšných Šakalích let, Pelíškù
a Pupenda). Tento film se bude koncem února ucházet o pøíští Èeské lvy a možná se
doèká i nominace na Oscara.
Z dalších filmù, které pøipravujeme na rok 2005, bych jmenoval napøíklad volná
pokraèování úspìšných filmù Spider-Man, Holky to chtìj taky, Mùj soused zabiják,
Deník Bridget Jonesové nebo Dannyho paráci, už tøetí díl Troškovy komedie
Kameòák, hororový comics Van Helsing, rodinnou komedii Garfield ve filmu, britský
historicko-dobrodružný snímek Král Artuš, sci-fi thriller Já, robot, animované
komedie U nás na farmì a Úžasòákovi, nový thriller od režiséra Šestého smyslu nebo
Znamení, nazvaný Vesnice a chybìt samozøejmì nebudou ani úplnì nové èeské filmy
jako Milenci a vrazi, Pøíbìhy obyèejného šílenství nebo Román pro ženy.
Takže se s našimi diváky tìšíme v pøíštím roce opìt na shledanou!
Karel Støecha, vedoucí kina
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ANKETA l ANKETA l ANKETA l ANKETA l ANKETA
V tomto a dalších èíslech Pøedínského zpravodaje se obracíme s anketními otázkami
na naše zastupitele. Poznáte koho jsme navštívili ?

A

B
12

C
Bohumil Veleba
Vladka Bìhounková
František Vrbka

Oslovení odpovídali na tyto otázky :

1. Jak hodnotíte práci Zastupitelstva obce Pøedín za uplynulé dva roky?
2. Kdybyste byl kouzelníkem, co byste mávnutím kouzelného proutku v obci
zmìnil?
3. Co øíkáte zmìnám èasu – letního na zimní a naopak ?
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Bohumil Veleba
1. Je to vlastnì práce rady a starosty. Pokud ti pracují dobøe, zbytek zastupitelstva
vlastnì jen zastupuje nìco, co ani kontrolu nepotøebuje. A to je náš pøípad.
2. Pøedínem protéká potok a ne podmáèená smradlavá stoka. To znamená, že
funguje kanalizace a každý je na ni napojený. Všechny cesty a chodníky jsou v perfektním stavu. Nejsou zde zákoutí s plevelem, ale jen poseèená tráva. U Flopu se dá
zaparkovat i v sobotu, protože tam je menší parkovištì. Místo putyky je hospoda, kde
se dá i poveèeøet a místo posezení na krajnici má pøedzahrádku. V okolí nejsou èerné
skládky, ale továrnièka na spotøební zboží, která poskytuje zamìstnání okolnímu
obyvatelstvu.
3. Nesnáším zimní, tj. normální støedoevropský èas. Zmìny jako takové mi
nevadí.

Vladka Bìhounková
1. Kladnì. Myslím, že se udìlal velký kus práce, hlavnì v akci „kanalizace“.
2. Líbilo by se mi, kdyby byla obec více upravenìjší a èistší, kdyby lidé více dbali
o úpravu svého obydlí a jeho okolí.
3. S tìmito zmìnami nesouhlasím. Je to velký šok pro organismus, tìžko se s nimi
vyrovnávají hlavnì dìti a starší lidé.

František Vrbka
1. To je otázka, která se pro èlena zastupitelstva moc nehodí. To by mìli posoudit
spoluobèané. Problémù v obci je moc. Jsou malé, které se snažíme øešit svépomocnì
a velké. Pøijdou na øadu finance a vše je jinak. Chce to trpìlivost a doufat, že se peníze
„objeví“.
2. Obecní kanalizaci a následnou opravu silnice. Bezbolestnì bych tak vyøešil
problém s velkým „P“.
3. Nijak si zmìny èasu nepøipouštím a proto mi nevadí.
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HRÈA TEAM - Horní øada zleva: Josef Semrád, Radek Beneš, Laïa Píša, Leoš
Novák, Bohouš Královský, Laïa Kabelka, Pavel Michálek, Jan Ampapa, Spodní øada
zleva: Franta Vrbka, Martin Mouca, Pepa Hos, Roman Trnka, Ondra Konvalinka, Jiøí
Leixner, Josef Leixner, Ležící: Hrèa s vnuèkami.
O aktivitách tohoto neobvyklého týmu se doètete uvnitø zpravodaje.
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