PØEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
è.14

Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005

Vážení spoluobèané,
Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje
informoval o investièních akcích, které se intenzívnì pøipravují, a pokud vše dobøe
dopadne, budou realizovány v letošním a pøíštím roce.
Prioritou èíslo 1 je nepochybnì splašková kanalizace, výtlak na èistírnu odpadních
vod v Opatovì, dostavba III. etapy ÈOV v Opatovì pro naši obec a protože se jedná
o dílo spoleèné je také souèástí díla III. etapa kanalizace v Opatovì.
Pro získání dotaèních fin. prostøedkù ze strukturálních fondù evropské unie resp.
„Operaèního programu Infrastruktura“ Priorita 3, v souèasné dobì jediného možného
zdroje financování, bylo podmínkou vytvoøit aglomeraci nad 2000 ekvivalentních
obyvatel.
Proto byl za tímto úèelem založen „Dobrovolný svazek obcí Pøedín - Opatov (dále
jen DSO). Celkové náklady na výstavbu výše uvedeného díla si vyžádají více jak
82 mil. Kè, z toho:
dotace EU
59 mil = 75%
dotace SFŽP
8 mil = 10%
nízko úroèená pùjèka SFŽP 4 mil = 5%
což pokryje 90 % nákladù. Výše uvedené finanèní prostøedky jsou pøislíbeny
rozhodnutím ministra životního prostøedí è. 40070411. Zbytek, zhruba 11 mil. Kè = 10%
jsou vlastní zdroje investora a budou financovány z rozpoètù obce Pøedín a obce
Opatov prostøednictvím DSO, dle stanoveného procenta k rozsahu díla v jednotlivých
obcích. Pøedín 75%, Opatov 25% z celkových nákladù jak na pøíjmech tak na výdajích.
4 mil. Kè poskytne na dofinancování vlastních zdrojù Svazek obcí vodovody a kanalizace se sídlem v Tøebíèi jako budoucí provozovatel díla jehož jsme obì obce èlenem.
Výše uvedená èísla jsou uvádìna jako orientaèní pro vaši zevrubnou pøedstavu.
V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na dodavatele díla. Rovnìž probíhá
vodoprávní øízení (stavební povolení). Pøedpokládané zahájení díla srpen - záøí 2005,
dokonèení listopad - prosinec 2006.
Pøedesílám, že tato akce bude velmi nároèná jak z hlediska finanèního, tak
z hlediska stavebního a technologického provedení. Bude prakticky rozkopaná celá
obec, témìø každá domácnost bude muset uèinit takové úpravy, aby byly oddìleny
splaškové a dešové vody. Také to bude znamenat øadu dopravních omezení
a regulací. Realizace tohoto díla se tedy bezesporu dotkne každé domácnosti,
veøejných budov a takøka každého z nás.
Dále rovnìž probíhá pøíprava projektových dokumentací pro vydání stavebního
povolení týkajících se pøipojení vašich nemovitostí na základì individuálních mìøení
uskuteènìných v prùbìhu loòského roku. Na toto stavební povolení jste již skládali
zálohu ve výši 500,- Kè.
Uskuteènila se také øada jednání s Øeditelstvím silnic a dálnic - správa Jihlava,
(dále jen ØSD), ohlednì koordinace staveb výše zmínìné splaškové kanalizace
a rekonstrukce silnice è. I/23 (prùtah naší obcí) v rámci investic ØSD. To znamená, že
pokud dojde k dohodì a èasové koordinaci bude do konce roku 2006 také rekonstruováno tìleso výše zmínìné silnice vèetnì nových obrubníkù. Chodníky však zùstanou
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na vrub obce, nebo nejsou souèástí silnice a ØSD nemùže tyto ze svých prostøedkù
hradit a budou muset být øešeny následnì z vlastních zdrojù.
Pokud máte zájem o další podrobnìjší informace k výše uvedené realizaci
kanalizace a ÈOV mùžete se dotazovat na OÚ v Pøedínì.
Jako priorita è. 2 se pøipravuje komplexní øešení „Oprava hráze a odbahnìní
rybníka Návesní“. Jedná se o nápravu škod po velké vodì z dubna loòského roku, kdy
došlo k narušení statiky stávajícího splavu a pøilehlého mostku, èásteènému
poškození koruny hráze a ke znaènému zabahnìní zátopy rybníka - v prùmìru 70 cm.
Na základì odborného posudku technicko bezpeènostního dohledu Brno bylo
doporuèeno výše uvedené komplexní øešení.
Z tohoto dùvodu byla zpracovaná projektová dokumentace a podána žádost na
SFŽP v rámci Operaèního programu Infrastruktura, Opatøení 3.1 A - revitalizace
vodních tokù. Tento druh dotace financuje až 90 % celkových nákladù. Vyhodnocení
žádostí bude probíhat v mìsíci èervnu tohoto roku. Pokud uspìjeme pøedpokládáme
zaèátek realizace rovnìž na podzim letošního roku a dokonèení na podzim pøíštího
roku.
Další drobnìjší investièní akcí bude v letošním roce realizace autobusové otoèky
a zastávky na Horách, na kterou jsme získali dotaci z Programu obnovy venkova ve
výši 120 000,- Kè, celkový náklad pøedpokládáme do 400 000,- Kè.
Probìhne také odkup pozemkù na Oboøe pro individuální výstavbu a pøíprava projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí. Èeká nás také rekonstrukce
bytového jádra v osmi - bytovce, zejména výmìna vnitøních rozvodù teplé a studené
vody, popøípadì celková výmìna zaøízení vèetnì obkladù. Protože se jedná o nákladnou investici cca 80 000,- Kè na jednu bytovou jednotku (pokud pùjde o celkovou
rekonstrukci), bude za tímto úèelem svoláno jednání s nájemníky. Na tomto jednání
budou dohodnuty možnosti øešení.
Pro Vaši informaci ještì uvádím, že v letošním roce dojde také k celkové
rekonstrukci regulace toku Brtnice od hráze rybníka Strhaná hráz po ústí rybníka
Návesní. To bude však investice Povodí Moravy. Další investicí tentokrát ØSD - Jihlava
bude rekonstrukce úseku silnice I/23 Pøedín – køižovatka Kasárna a oprava svršku
mostu v Pøedínì. V této souvislosti dojde k uzavírkám, o kterých Vás budeme v pøedstihu informovat.
Samozøejmì by se našla celá øada vìcí, které je nutno øešit, ale bohužel finanèní
možnosti jsou pouze omezené. Snažíme se proto využívat rùzných dotaèních programù a grantù, které jsou pøísnì úèelové a nelze je použít jinak.
Vìøím, že výše uvedené akce se podaøí zrealizovat a pøispìjí tak významnì ke
zlepšení životního prostøedí a k celkovému rozvoji naší obce. Chtìl bych Vás také na
závìr požádat o pochopení, pokud pøi realizaci jednotlivých investièních akcí
nastanou potíže.
Arnošt Urbánek
starosta
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Informace z Obecního úøadu Pøedín
Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva
za období za období listopad 2004-duben 2005
30. 11. 2004
-

-

-

ZO vzalo na vìdomí Rozhodnutí o poskytnutí finanèní podpory ze SFŽP na akci
Pøedín - Opatov, kanalizace a ÈOV a povìøuje radu obce zajistit soubor dokladù
pøed podepsáním smlouvy se SFŽP o pøidìlení dotace.
ZO schválilo
= mandátní smlouvu na výbìrové øízení s firmou WEROGROUP s.r.o. na
akci Pøedín - Opatov, kanalizace a ÈOV
= dodatek k mandátní smlouvì firmou STAR a.s., kterým se rozšiøuje
pøedmìt smlouvy o poradenství a pomoc pøi øízení projektu akce Pøedín
- Opatov, kanalizace a ÈOV v dobì od vydání rozhodnutí až po koneèné
vyhodnocení akce.
ZO schválilo smlouvy o budoucích kupních smlouvách na odkoupení pozemkù za
úèelem vytvoøení nových stavebních míst.
ZO schválilo rozpoètové provizorium na rok 2005, kdy pøíjmy i výdaje èiní
6.200.000,- Kè.
ZO schválilo darovací smlouvu mezi obcí Pøedín a Diecézní charitou Brno, oblastní
charitou Tøebíè o poskytnutí finanèního daru ve výši 1.000,- Kè.
ZO projednalo zajištìní souèinnosti pøi realizaci díla Pøedín - Opatov, kanalizace
a ÈOV s rekonstrukcí silnice I/23 a povìøuje starostu k zahájení jednání s ØSD
Jihlava

21. 12. 2004
-

ZO vzalo na vìdomí, že ØSD Jihlava zaøadí do svého investièního plánu
rekonstrukci prùtahu obcí Pøedín na rok 2006.
ZO zrušilo obecnì závaznou vyhlášku O pøíspìvku na èásteènou úhradu
neinvestièních nákladù mateøské školy na základì zákona.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na SFŽP na opravu a odbahnìní rybníka
Návesní.
ZO schválilo podaní žádosti o dotaci z POV na vybudování otoèky na Horách.
ZO schválilo možnost prodeje støedotlaku JMP s.r.o.

15. 2. 2005
-

ZO vyslovilo ztrátu volitelnosti a zánik mandátu Lukáši Skálovi z dùvodu
odstìhování. Složením slibu se stal novým èlenem ZO pan Ladislav Píša.
ZO schválilo rozpoèet obce Pøedín na rok 2005, kdy pøíjmy i výdaje èiní 9.920.500,Kè.
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-

ZO schválilo inventarizaci obecního majetku za rok 2004
povìøuje radu obce k zahájení vymáhání pohledávek.
ZO schválilo odmìny neuvolnìným èlenùm ZO podle naøízení vlády è. 697/2004
Sb.
ZO schválilo nákup lesních pozemkù p.è. 2392/2 a p.è. 2392/4 za cenu do 10.000,Kè v dražbì.
ZO schválilo krátkodobé propùjèení èásti pøízemí v objektu Sýpky, Pøedín 119 pro
místní mládež.
ZO schválilo rozdìlení hospodáøského výsledku ZŠ Pøedín do rezervního fondu.

Letem obecním svìtem
>

20. 11. 2004 odpoledne uvítali starostové Pøedína a Štìmìch v pøedínském
kulturáku necelou stovku seniorù z obou obcí. V programu, který sestavila Ivana
Suchnová se støídaly humorné scénky s písnìmi v lidovém rytmu a s úspìchem se
setkalo pásmo svatební. Úèinkovali: I. Vrbková, P. Vídenská, D. Zelenková,
R. Mašterová, F. Vrbka, A. Urbánek, a M. Tindl. Slovem program provázely žákynì
ZŠ Pøedín J. Bìhounková a M. Vobùrková. Senioøi si se zájmem prohlédli podzimní
výstavku pøipravenou ve vestibulu KD.
Dìkujeme firmì DAKTEX Kreuz, která na tuto akci darovala pìkné ubrusy.

>

žáci 8. a 9. tøídy ZŠ Pøedín pøipravili v pøedvánoèním èase pod vedením Stanislava
Augustina pohádku Popelka a princ. Pøedskokanem pohádky byli mladší žáci se
svým pásmem vánoèních písní.

>

30. 12. 2004 vystoupilo na horu Maøenku asi 300 obèanù mikroregionu Podhùøí
Maøenky, z toho bylo 50 Pøedíòákù. Nìkterým se výstup tak zalíbil, že si ho
zopakovali ještì na Nový rok.

>

s úspìchem a slušnou úèastí se setkala Silvestrovská diskotéka, tentokráte
spojená s videoprojekcí, kterou uspoøádali mladí pøedínští hasièi. Bujné silvestrovské veselí bylo pøerušeno tradièním silvestrovským pøípitkem a trochu
nepovedeným ohòostrojem u vánoèního stromu.

>

a jak probìhla plesová sezóna? Zahájena byla hasièským plesem 22. 1. 2005
s hudbou Karel a my, návštìvnost byla bohužel nízká, necelá stovka lidí. Málo jich
pøišlo i na Školní ples 12. 2. Plesová sezóna byla zakonèena 5. 3. plesem Slavie
Chlístov, ale tentokrát byl kulturák plný. Návštìvníky na nìj lákala bohatá tombola
s pìknými cenami a program, ve kterém vystoupil taneèní soubor Bajdyš a bøišní
taneènice.

>

v zimì se v KD stále nìco dìlo. Milovníkùm divadla se zde v pátek 18. 2. 2005
pøedvedl s komedií Nejkrásnìjší válka divadelní soubor Okøíšky. V nedìli 20. 2.
ožily jeho prostory hlasy a výskotem malých dìtí, které se tu sešly na karnevalu
poøádaném MŠ Pøedín. 12. 3. se zde konalo okresní shromáždìní starostù SDH,
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které navštívil hejtman kraje Vysoèina a v nedìli 20.3. se pøed zaplnìným sálem
pøedvedly dìti MŠ a žáci ZŠ Pøedín v pestrém programu již tradièní Školní
akademie.
>

vlivem velkého množství snìhu a pozdního, ale rychlého oteplování nás zase
trochu vystrašily rychle se zvedající hladiny tokù a rybníkù. Sníh tál doslova pøed
oèima a místní povodòová komise zaèala 17. 3. sledovat a kontrolovat situaci.
Následující den 18. 3. voda dosáhla 2. povodòového stupnì, zaèala pøetékat
Strhanka a požární nádrž, kanály na silnici nestaèily pojmout valící se vodu,
následnì došlo k upouštìní rybníka Návesní a situace se uklidnila. Došlo pouze
k drobným škodám a k zásahu v bytovce è. 226, 227.
PODÌKOVÁNÍ
Obyvatelé domu è. 226, 227 dìkují místní jednotce SDH, jednotce Hasièského
záchranného sboru z Tøebíèe, rovnìž starostovi obce a panu Jaroslavu
Suchnovi za obìtavou pomoc dne 18. 3. 2005 v noèních hodinách pøi likvidaci
kalamity ve sklepech zatopených po jarním tání snìhu.

>

pøedínští divadelní ochotníci nacvièili na
velikonoèní svátky veselohru Charleyova
teta. Svých rolí se zhostili na výbornou.
25. 3. byla generáka, na kterou byli pozváni
žáci ZŠ Pøedín, v sobotu zhlédl plný sál
premiéru a v nedìli se konalo pøekvapení
- mezi diváky se objevil herec Jan Hrušínský, který roli Charleyovi tety hraje
v pražském divadle ABC již 10 let. Zhlédl
celé pøedstavení, nešetøil chválou, s pøedínskými ochotníky se vyfotografoval a prohlásil, že by si s nimi klidnì zahrál. Celkem
veselohru zhlédlo asi 300 divákù, kteøí se již
tìší, s èím se pøedvedou ochotníci pøíští rok.

Charleyova teta 2005
>

od 1. 5. 2005 dochází v rámci zmìn Èeské pošty ke zmìnì struktury pošty v Pøedínì z „dodací“ na „podací“ èímž dojde k zásadním zmìnám. Bližší informace
získáte na místní poštì u paní Kounkové. Pokud chcete, aby vaše zásilky byly vèas
a správnì doruèeny, oznaète si laskavì váš dùm èíslem a na zvonku uveïte jméno
a pøíjmení.

>

práce v obecním lese pokraèovaly tak, jak je ukládá lesní hospodáøský plán. V prùbìhu roku 2004 byly zpracovány porosty napadené kùrovcem a byla provedena
plánovaná úmyslná tìžba mýtních porostù v lokalitì u Vidláku. Celkem byla
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vytìžena hmota o objemu 570 m3 - z toho 244,78 m3 kulatiny tøídy III.A a III.B,
199,60 m3 surových kmenù a 117,11 m3 špalkù 2,5 bm. Zbytek 9,36 m3 tvoøilo
palivové døíví. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu mýtních porostù (kùrovec, václavka, hniloba,....) a rovnìž pomìrnì nízké výkupní cenì je pøedpoklad
ceny z prodeje cca 450 000,- Kè. Holiny po mýtní tìžbì jsou již pøipraveny
k výsadbì a jsou již témìø osázeny z 25 % zpevòující døevinou a zbytek smrkem.
Dále dojde k vylepšení ploch z minulého roku. Celkem bude vysazeno 6000 sazenic. Pìstební práce budou provedeny zamìstnanci obce a brigádami místních
spolkù a dobrovolníkù, kterým touto cestou dìkujeme.
Po letošní tuhé dlouhé zimì a velkém množství snìhu byly témìø zdecimovány již
zajištìné bukové a borové porosty okusem hraboše polního. Tento kalamitní stav
byl oznámen odboru životního prostøedí a na základì šetøení bude rozhodnuto
o opatøení, jakým zpùsobem bude tøeba postižené lokality ošetøit.
>

místo za Jednotou, kde jsou umístìny kontejnery na tøídìný odpad se rozrostlo
o modrý kontejner urèený na papír. Využívejte proto tìchto kontejnerù ke tøídìní
Vašeho odpadu.

>

vlivem zmìny pracovního režimu ve firmì BOSCH – DIESEL z 8 hodinového na 12
hodinový cyklus došlo k omezení spojù na této lince. Krajský úøad zajišuje tento
spoj pouze v pracovním dny. Soboty a nedìle musí zajistit jednotlivé obce na trase.
Jednání, která za tímto úèelem probìhla byla z nezájmu pøevážné vìtšiny obcí
neúspìšná. Nyní probíhá další jednání obcí Želetava, Lesná, Pøedín, Opatov
o možnosti øešení spoje v sobotu a nedìli s pøestupem v Knìžicích. Pokud dojde
k dohodì bude tento chybìjící spoj nahrazen s tím, že by jezdil od kvìtna tohoto
roku. Financování spojù mimo základní dopravní obslužnost je pro jednotlivé obce
velmi nákladné a pøesto málo využívané. Z tohoto dùvodu žádáme naše obèany,
kteøí využívají spojù v 12 hodinovém režimu smìr Jihlava a zpìt, aby to oznámili na
obecním úøadu v Pøedínì.

a jaké kulturní akce se chystají v nejbližší dobì?
>

30. 4. 2005 se uskuteèní
stavìní máje a pálení
èarodìjnic pod Strhankou
(u panenky Marie oheò
nebude a proto žádáme
obèany, aby tam nevozili
odpad na pálení), chystá
se tu také velký slet èarodìjnic rùzného druhu i vìku. Tak si oprašte èarodìjnickou parádu a v sobotu
30. 4. se sejdeme a zalétáme si!

Stavìní máje 2004.
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>

11. 6. se tìšíme na Dìtský den s kapelou Druhej dech.

>

tradièní turnaj chystají také fotbalisté a to na sobotu 25. 6. 2005.

Výmìna obèanských prùkazù obèanù ÈR
Dne 31. 12. 2005 skonèí platnost obèanských prùkazù vydaných do 31. 12.
1994 (jedná se o obèanské prùkazy typu knížka s vyznaèenou platností „bez
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále o obèanské prùkazy
typu karta vydané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve kterých je rovnìž vyznaèena doba platnosti „bez omezení“). K žádosti o vydání OP (mùžete si ji
vyzvednout na OÚ Pøedín) je tøeba doložit fotografii, která splòuje požadavky
stanovené zákonem o obèanských prùkazech - pozadí fotografie, èelný pohled
obèana, souèasná podoba obèana.
Obecní úøad Pøedín zajistil FOTOGRAFOVÁNÍ NA OP pro seniory na sobotu
7. 5. 2005 do KD v Pøedínì od 9,00 do 12,00 hodin. Kdo se ze zdravotních
dùvodù nemùže do KD dostavit, mùže si fotografování objednat domù. Tuto
skuteènost je tøeba nahlásit na OÚ Pøedín do 7. 5. 2005.

Držitelùm psù
õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
Jak by to bylo jednoduché:
>

>

>
>
>

>
>

držitel psa by pøišel nahlásit svého „miláèka“ staršího 3 mìsícù na obecní úøad, kde
by obdržel známku pro psa s oznaèením „Obec Pøedín + evidenèní èíslo psa“ a tu
by jeho pes nosil
zaplatil by poplatek urèený obecnì závaznou vyhláškou è. 3 O místních poplatcích,
který èiní na kalendáøní rok za 1 psa 80,- Kè, druhého a dalšího psa 120,- Kè
nejpozdìji do konce dubna
o svého psa by se øádnì staral, krmil ho, nechal ho oèkovat, venèil ho a cvièil,...
nenechal by ho volnì pobíhat bez dozoru po veøejných prostranstvích
dodržoval by zákaz vstupu se zvíøaty na dìtská a sportovní høištì, koupalištì,
høbitov a do veøejných budov - areálu základní a mateøské školy vèetnì školního
høištì a školní zahrady, stejnì tak i budovy kulturního domu a pøilehlých prostor
a do budovy zdravotního støediska
odstraòoval by zneèištìní (zejména výkaly) veøejných prostranství, které bylo
zpùsobeno jeho zvíøetem
atd. viz Obecnì závazná vyhláška o Regulaci pohybu zvíøat na veøejných
prostranstvích a o zajištìní veøejného poøádku a èistoty obce pøi držení zvíøat, která
je pøílohou tohoto Zpravodaje
Že to jsou samé povinnosti ? Ano. Jste za své zvíøe odpovìdni!
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Pøece nikdo si nepøeje, aby jeho dítì bylo pokousáno, popøípadì povaleno psem
a neslo si potom zdravotní, ale ještì více psychické následky, aby se máma bála
nechat své dítì chvilku samotné na zahradì, že ji tam vbìhne cizí pes a ublíží jejímu
dítìti, aby øidiè jedoucí po silnici havaroval kvùli pobíhajícímu psovi, aby volnì
pobíhající psi skákali kolemjdoucím div ne na hlavu,...
Vìtšina držitelù psù je však øádná. Psa si pøece poøídili hlavnì pro radost, pes je
jejich vìrným pøítelem, sdílí s ním své každodenní smutky i radosti, pes jim pomáhá
hlídat dùm, rádi s ním chodí na procházky, cvièí ho,...
Je smutné a bezohledné, že jim to kazí nìkolik nezodpovìdných držitelù, kteøí
poplatky za psa neplatí, mají více psù než kolik jich mají nahlášených, jejich psi jsou
èasto vidìni volnì pobíhat po obci, obtìžovat popøípadì i napadat spoluobèany, kteøí si
potom stìžují na obci.
Zkuste se zamyslet nad tímto problémem a udìlat nìjaký krok pro jeho nápravu.
Nìco pro to udìlal i obecní úøad - kdo pøijde zaplatit do konce dubna poplatek za psa
dostane známku pro jeho psa s oznaèením „Obec Pøedín + evidenèní èíslo psa“, která
bude sloužit k lepší evidenci psù.
Pospíšilová Miluše

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
Redakèní rada vyhlašuje

B B B B 3. roèník soutìže B B B B B
„nejkrásnìjší rozkvetlý dùm“
Vyhlašujeme další roèník soutìže o nejkrásnìjší rozkvetlý dùm, kde se
hodnotí barevnost a bohatost kvìtin v oknech, zahrádkách i pøed domy, celková
upravenost a originalita Vašich nápadù. Jsme rádi, že se soutìž dobøe ujala
a obèané mají radost, že je jejich úsilí ohodnoceno a odmìnìno. Soutìž
pøispívá k hezèímu vzhledu naší obce a my rádi vše opìt zdokumentujeme a na
podzim oceníme nejkrásnìjší domy. Tak se snažte, zatím Vám to jde moc
dobøe, už nyní v dubnu je na co koukat.
Jitka Tománková

Kino
Místní biograf už letos zahájil svùj provoz, a to hned 6. bøezna. Na tento termín se
nám podaøilo pøedem zajistit nejlepší domácí film loòského roku, kterým se nedávno
stal zatím poslední snímek úspìšných tvùrcù Jana Høebejka, Petra Jarchovského
a Ondøeje Trojana Horem Pádem. Diváci jistì ocenili, že mohou tuto zdaøilou
tragikomedii ze souèasnosti, èerstvì ocenìnou ètyømi Èeskými lvy, u nás shlédnout už
druhý den po vyhlášení.
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Než vás ale pozvu na naše další letošní filmy, zastavím se ještì u celkových
výsledkù za uplynulou sezónu. V loòském roce (kdy jsme promítali od poloviny bøezna
do konce øíjna) se v našem kinì uskuteènilo 41 pøedstavení, z toho dvì projekce byly
pro žáky místní školy. Návštìvnost dosáhla 2.417 divákù, pøièemž celkové tržby
èinily 82.599,- Kè (druhý nejlepší výsledek v historii). Na jedno pøedstavení tak pøišlo
v prùmìru 59 návštìvníkù, zatímco prùmìrné vstupné zùstalo na témìø bezkonkurenèních 34,17 Kè. To jsou velmi potìšitelné údaje, a už v porovnání s našimi
pøedloòskými výsledky (55,76 divákù na 1 pøedstavení) nebo s loòským celostátním
prùmìrem (36,8 divákù a vstupné 91,80 Kè!). Mírný pokles celkové návštìvnosti proti
roku 2003 (tehdy pøišlo 2.565 divákù) vznikl døívìjším zahájením „zimní pøestávky“
a z toho vyplývajícím nižším poètem promítaných filmù. Dùležitá je ovšem samotná
životaschopnost našeho kina v dobì rozmachu televize, videa, DVD a internetu. Tìší
nás, že tolik „vìrných“ divákù èas od èasu vypne svùj televizor (popø. monitor) a pøijde
si vychutnat nový a dobrý film na velkém plátnì ve spoleènosti ostatních zájemcù. Tím
spíše, že ostatních vesnických (ale bohužel už i vìtších mìstských) kin poslední
dobou stále více ubývá a v tìch zbývajících roste vstupné èasto nad pøijatelnou
úroveò.
A na které filmy se loni do našeho kina chodilo nejvíce? Nejúspìšnìjším snímkem
roku 2004 se stala lidová èeská komedie Kameòák 2, na který pøišlo ještì o „Trošku“
více divákù než na první díl pøedloni. Tìsnì za ním pak skonèila další „dvojka“
- animovaná pohádková parodie Shrek 2, kterou jsme promítali jako poslední loòský
film a která tak díky mimoøádnému zájmu malých i dospìlých divákù dokázala
v samém závìru sezóny silnì zamíchat dosavadním poøadím. Hranici 100
návštìvníkù v uplynulém roce pøekonalo celkem osm filmù, nepoèítáme-li výše
uvedená školní pøedstavení:
1. Kameòák 2
189 divákù
2. Shrek 2
185
3. Troja
154
4. Harry Potter a vìzeò z Azkabanu 146
5. Hledá se Nemo
132
6. Jak básníci neztrácejí nadìji
120
7. Umuèení Krista
117
8. Želary
115
A co jsme pro vás pøipravili na letošní rok? Kromì neèekanì úspìšné èeské
teenagerovské komedie Snowboarïáci (3. 4.) èi historického velkofilmu Alexander
Veliký (17. 4.) nebo tøetího (a prý už posledního) dílu Kameòáku (1. 5.) to bude
napøíklad akèní sci-fi Vetøelec vs. Predátor, druhý díl úspìšné komedie o Bridget
Jonesové, nìkolik animovaných filmù pro malé i dospìlé diváky (Garfield ve filmu,
Úžasòákovi, Pøíbìh žraloka), další nové èeské snímky (Pøíbìhy obyèejného
šílenství, Sametoví vrazi, Román pro ženy), dva americké „resty“, na které se už
nedostalo loni (Van Helsing a Vesnice) a pokusíme se získat i oba nejúspìšnìjší filmy
z letošních Oscarù (Million Dolar Baby a Letec). A to vše doplníme dalšími novými
tituly, které budou mít letos v èeských kinech nejvìtší divácký ohlas. Máme se tedy naè
tìšit a mnì už nezbývá nic jiného, než vás všechny do našeho kina co nejsrdeènìji
pozvat!
Karel Støecha
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Mateøská škola
Kdo jste šel v poslední dobì kolem zahrady mateøské školy, jistì jste si povšiml, že
vìtšina vybavení pro sportovní využití dìtí ze zahrady zmizela. Proè? Dùvodem
k odstranìní houpaèek, prùlezky a skluzavky je fakt, že neodpovídaly novým normám
a z dùvodu bezpeènosti nemají na školním høišti co dìlat.
Naším cílem je v tomto roce zaèít s postupným vybavováním naší zahrady zaøízením novým, které bude odpovídat platným normám. Vybrali jsme již výrobce - firmu
LUNA Prachatice, která se výrobou sportovních zaøízení pro dìtská høištì zabývá.
Není to levná záležitost, jelikož zaøízení musí být certifikovaná a certifikace je pomìrnì
drahá. Mimo finanèních prostøedkù z obce jsme se pokusili získat další finanèní
prostøedky z grantu Vysoèina - Sportovištì 2005. Jestli uspìjeme zakoupíme sportovní
zaøízení dvì - prùlezku a houpaèky a jestli ne, tak bude zaøízení zatím jen jedno. Stejnì
tak budeme postupovat i pøíští rok a tak by mìla být školní zahrada bìhem 2 - 3 let
dostateènì vybavena sportovním zaøízením. Do akce se budeme snažit zapojit také
rodièe dìtí, které požádáme o pomoc s úpravou terénu pod zaøízeními.
Snažíme se, aby zahrada lákala dìti k pobytu venku a dìti zde mìly možnost
volného pohybu, zábavy , aby se uèily a zdokonalovaly v nových druzích pohybu
a získávaly návyky bezkonfliktního soužití v kolektivu.
kolektiv uèitelek MŠ Pøedín

ANKETA 4 ANKETA 4 ANKETA 4 ANKETA 4 ANKETA
V minulém èísle jsme se poprvé s anketními otázkami
obrátili na naše zastupitele. V tomto èísle nás èeká
pokraèování.
Poznáte, koho jsme navštívili?

C

A

B
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Oslovení odpovídali na tyto otázky :
1. Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce Pøedín za uplynulé období ?
2. Kdybyste byl kouzelníkem, co byste mávnutím kouzelného proutku
zmìnil (-a)?
3. Kde rád (-a ) trávíte dovolenou?
Eva Boudová
1. Práci zastupitelstva hodnotím kladnì. Myslím si, že za uplynulé období udìlalo
hodnì práce.
2. Jelikož mám malé dìti, tak bych si pøála v obci dìtské høištì.
3. Dovolenou trávím nejradìji s rodinou u moøe.
Pavel Šplíchal
1. Z mého hlediska práci zastupitelstva za uplynulé období hodnotím vcelku
dobøe, jen mì mrzí, že nìkteøí zastupitelé, aè získali dùvìru obèanù ve volbách, tak se
jednání zastupitelstva nezúèastòují. Jinak samozøejmì kvalitu práce zastupitelstva
musí zhodnotit sami obèané.
2. Hlavnì bych chtìl zmìnit lhostejnost nìkterých obèanù ke svému okolí a to
pøedevším k poøádku a nakládání s odpady. Tak by i ta obec vypadala lépe.
3. Dovolenou nejradìji trávím s rodinou na chatì. Ale mùže to být i jinde, když je
tam hezky a pøíjemnì.
Miluše Pospíšilová
1. Se zastupiteli se scházíme nìkolikrát do roka a øešíme problémy, které nás
nejvíce pálí a co je pro obec tøeba udìlat. Snažíme se využívat rùzných dotaèních
titulù, které jsou vypsány a tak získat další finanèní prostøedky pro obec. Díky tomu byly
postaveny byty, zrekonstruováno vytápìní MŠ a ZŠ, opraven a odbahnìn rybník
Strhanka, zrekonstruovaná støecha kulturního domu. Nyní nás èeká nejvìtší akce
Pøedín – Opatov, kanalizace a ÈOV. Když jsem v zastupitelstvu jako místostarostka
zaèínala, nemìla jsem s touto prací valné zkušenosti a èím víc se do ní dostávám, tím
složitìjší se mnì zdá, jsem rozèarovaná z té spousty byrokracie, co tato práce obnáší.
Já mám nejvìtší radost z tìch menších akcí pro lidi (Den dìtí, Setkání s dùchodci,
Stavìní máje, Silvestrovský výstup na Maøenku…) a když nìkdo sám pøijde s nápadem nìjakou akci uspoøádat a zapojí se do její pøípravy nebo když pøijdou maminky
s dìtmi pomoci sázet tøeba stromky do obecního lesa a ani je nikdo o to neprosí. Jinak
naší práci pøísluší ohodnotit obèanùm.
2. Asi aby byla už ta kanalizace a podaøilo se všechno kolem ní skloubit dohromady a byla krásnì opravená silnice a chodníky kolem ní. A také bych pøièarovala
pìknou hospùdku s posezením pod širým nebem, kde by bylo pìkné se sejít.
3. Já ze všeho nejradìji jezdím na hory, hlavnì na Slovensko. Taková Malá Fatra
nebo Slovenský ráj, to nemá chybu. Ani naše Beskydy a Jeseníky nejsou špatné, je
všude hezky, nejvíc stejnì zaleží na tom s kým tam jedu. Kdybych si mohla vybrat, tak
zrovna teï by mì lákaly fjordy v Norsku.
A – Miluše Pospíšilová, B – Eva Boudová, C – Pavel Šplíchal
13

Sokol Pøedín
Fotbalový oddíl Sokola Pøedín poøádá každoroèní turnaj v malé kopané, tentokrát
s názvem „PØEDÍM CUP 2005“, který se uskuteèní dne 25. 6. 2005 na travnatém
fotbalovém høišti v Pøedínì. Pro velký zájem úèastníkù bude turnaj poprvé rozdìlen do
dvou kategorií :
PROFI
HOBBY
Praha 10 – Strašnice (Kamil Vybíral)
Stíhaèky Pøedín (Alena Petrù)
Hory (Dušan Bouda)
Dìdci Pøedín (Miroslav Pospíšil)
Zákalužáci Pøedín (Pavel Šindeláø)
Høíbek s.r.o ,Pøedín (Zdenìk Høíbal)
Brabenec Želetava (Ivo Michálek st.)
Kralowetz ÈR Pardubice (B. Královský)
Sokol Pøedín (Zdenìk Obùrka)
Kaša Brtnice (Miroslav Sedláèek ml.)
Sokol Štìmìchy (Jaroslav Šlouf)
Hrèa team „A“ (Ladislav Píša)
Hrèa team (Martin Mouca)
Kreuj Tøebíè (Zdenìk Kreuz ml.)
Øeditel turnaje: Zdenìk Skála ml.
Prezentace turnaje s rozlosováním do skupin bude v 08.00 hod., první zápas zaène
v 09.00 hod. a pøedpokládané vyhlášení výsledkù bude v 17.45 hod.
Pøípadní aktivní zájemci si vyberou tým, ke kterému mají jakýkoli vztah
a kontaktují vedoucího mužstva ) uveden v závorce týmu ) a ten jim sdìlí bližší
informace.
Pøesné znìní pravidel obdrží všichni vedoucí zúèastnìných mužstev spoleènì
s prohlášením, že za pøípadné zranìní jejich hráèe není zodpovìdný poøadatel turnaje,
ale že všichni hráèi hrají na vlastní nebezpeèí, s pøihlédnutím ke svému zdravotnímu
stavu a schopnostem. Toto prohlášení bude nutné odevzdat pøi prezentaci, kde bude
uvedeno jméno hráèe a jeho podpis, že s tímto prohlášením souhlasí a je s ním
srozumìn.
Obèerstvení v hojné míøe zajištìno, všechny srdeènì zvou poøadatelé.

Fotbalový klub Sokola Pøedín se na základì stále sílícího tlaku ze strany fanouškù
rozhodl, že uskuteèní výroèní schùzi, na kterou budou moci pøijít všichni fanoušci
i odpùrci pøedínského fotbalu. Na této schùzi bude ze strany vedení klubu objasnìna
otázka chodu klubu, zpùsobu vytváøení zázemí a dalších plánù do budoucna. K tomuto
se poté budou moci všichni zúèastnìní vyjádøit a jejich dotazy budou ochotnì
zodpovìzeny.
Pøesný termín a místo bude s dostateèným pøedstihem upøesnìno místním
rozhlasem, vývìskou na desce Sokola Pøedín (u zastávky) a na nástìnce v hostinci
u Novákù.
Upozornìní: Vzhledem k tomu, že není zaktualizován seznam souèasných
èlenù Sokola, není možné, aby byl na schùzi nìkdo zván osobnì, mohlo by se na
nìjakého èlena zapomenout a zpùsobit si tím nepøíjemnosti.
V pøípadì ochoty a zájmu bude na schùzi øešena i otázka obnovení èlenských
prùkazù Sokola Pøedín. V pøípadì zájmu bude provedena pøímo registrace, kdy každý
registrovaný èlen bude následnì zván osobnì na výroèní schùze, kde se bude moci
aktivnì podílet na zlepšování chodu klubu a podílet se i na volbách do sokola.
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Pøedínští divadelní ochotníci nacvièili na velikonoèní svátky veselohru Charleyova
teta. Mezi diváky se objevil herec Jan Hrušínský, který roli Charleyovi tety hraje
v pražském divadle ABC již 10 let.
Další zajímavosti o divadelních ochotnících se doètete uvnitø zpravodaje.
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Obecnì závazná vyhláška
è. 2 / 2003

O REGULACI POHYBU ZVÍØAT
NA VEØEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
A O ZAJIŠTÌNÍ VEØEJNÉHO POØÁDKU
A ÈISTOTY OBCE PØI DRŽENÍ ZVÍØAT
Zastupitelstvo obce Pøedín se na svém zasedání dne 9. 12. 2003 usneslo vydat na
základì § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku:

Èl. 1
Základní ustanovení
1. Touto obecnì závaznou vyhláškou (dále jen vyhláškou) jsou stanoveny povinnosti
fyzickým a právnickým osobám pøi zajištìní pohybu zvíøat na veøejných prostranstvích a v zaøízeních ve správì obce a to na územích obcí Pøedín a Hory.
2. Veøejným prostranstvím jsou náves, ulice, chodníky, komunikace, veøejná zeleò,
parkové úpravy a další prostory pøístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (1) .
Èl. 2
Pohyb zvíøat
1. K zajištìní veøejného poøádku, ochrany bezpeènosti, zdraví a majetku se zakazuje:
a) volné pobíhání psù a jiného domácího a hospodáøského zvíøectva po návsi, ulicích
dle vyznaèení v katastrálním snímku, který je pøílohou této vyhlášky,
b) vstup se zvíøaty na dìtská a sportovní høištì, koupalištì, na høbitov a do veøejných
budov ve správì obce - areál základní školy vèetnì školního høištì a školní zahrady, budova mateøské školy vèetnì zahrady mateøské školy, budova kulturního
domu vèetnì pøilehlých pozemkù v majetku obce, budova zdravotního støediska
vèetnì pøilehlé zelenì,
c) venèení zvíøat na plochách s parkovou úpravou.
2. Výcvik zvíøat je možno provádìt zejména ve zvláštních areálech (mysliveckých,
kynologických apod.).

Èl. 3
Odpovìdnost za dodržování èistoty
Za odstranìní zneèištìní veøejného prostranství (zejména výkaly), které bylo zpùsobeno zvíøaty, odpovídá jejich držitel nebo jiná osoba, která má zvíøe svìøeno v daný
okamžik do péèe. Jejich povinností je ihned zpùsobené zneèištìní veøejného
prostranství na svùj náklad odpovídajícím zpùsobem odstranit.
Èl. 4
Ustanovení spoleèná a závìreèná
1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávnìny
provádìt orgány obce, respektive jejich povìøení èlenové a zamìstnanci obce.
2. Porušení této obecnì závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních pøedpisù
(2), pokud nepùjde o jiný správní delikt nebo trestný èin.
Èl. 5
Zrušuje se
Vyhláška è. 3/1999 ze dne 21. 9. 1999, o chovu hospodáøských a ostatních zvíøat
v územním obvodu obce Pøedín a Hory.
Èl. 6
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2004.

Miluše Pospíšilová
místostarostka

Arnošt Urbánek
starosta

1) § 34 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších
pøedpisù
2) z.è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, z.è. 200/1990 Sb.,
o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

