PØEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
è.17

Rašelinná louka u Pøedína – prameništì vodovodu Pøedín-Opatov

Vážení spoluobèané,
dovolte mi nìkolik slov na závìr letošního roku a rovnìž na závìr celého volebního období
2002 – 2006.Nepøísluší mi hodnotit toto uplynulé období, proto si dovolím sdìlit Vám jen
nìkolik slov obecnì.
V prùbìhu uplynulého období byla realizována øada investièních, neinvestièních
i dalších akcí pro zlepšení života v naší obci. Napøíklad: rekonstrukce støechy KD, celková
rekonstrukce školní kuchynì, celková oprava a úprava návsi na Horách, oprava
a odbahnìní rybníka Návesní a byly zapoèaty práce na dosud nejvìtší investici v dìjinách
obce a sice, splaškové kanalizaci a ÈOV Pøedín- Opatov. S touto nároènou stavbou, jak
z hlediska finanèního, tak z hlediska realizace samotné, se podaøila spojit další nároèná
stavba – rekonstrukce silnice I/23 prùtah naší obcí vèetnì chodníkù.Tato však je investicí
Øeditelství silnic a dálnic Jihlava. Naším zámìrem bylo obì stavby sjednotit do co
nejkratšího èasového období tak, aby v rámci jednotných uzavírek, øešení dopravní
obslužnosti i finanèních dopadù byly co nejefek-tivnìjší. Obì tyto akce velice
komplikovaly život nám všem, úèastníkùm silnièního provozu i dalším. Chci Vám, vážení
spoluobèané, z tohoto místa upøímnì podìkovat za Vaši trpìlivost pevné nervy,
porozumìní a chápu, že to nebylo mnohdy jednoduché. Rovnìž chci podìkovat radì obce,
zastupitelstvu a všem, kteøí nám pøi pøípravì a realizaci tìchto dìl pomáhali.
Nové zastupitelstvo bude mít ještì mnoho práce s dokonèením tìchto velkých investic
tak, aby díla sloužila ku prospìchu všech obèanù. Bude potøeba pøedevším dokonèit
opravy všech místních komunikací, dojednat opravy krajských komunikací, napojit
obecní nemovitosti na splaškovou kanalizaci a pomoci i vám s pøipojováním Vašich
nemovitostí na tuto kanalizaci. Potom by už voda v novì rekonstruovaném Návesním
rybníku mohla být èistá a vzniklo by tady další pìkné pøedínské zákoutí pro odpoèinek
i relaxaci.
Pøeji Vám šastnou ruku pøi rozhodování v nadcházejících volbách do obecního
zastupitelstva a novému zastupitelstvu ochotu domluvit se na dalších investièních akcích,
které je tøeba v naší obci nadále budovat.
Arnošt Urbánek
starosta
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Informace z Obecního úøadu Pøedín
nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva
za období kvìten 2006 – øíjen 2006
16. 5. 2006
-

ZO schválilo Smlouvu è. 42300531 o poskytnutí podpory ze SFŽP ÈR na realizaci projektu
„Oprava a odbahnìní Návesního rybníka v k.ú. obce Pøedín“
Celkové uznatelné náklady
7 797 952,-Kè
Dotace ERDF
6 238 362,-Kè (80%)
Dotace SFŽP
779 795,-Kè (10%)
Vlastní zdroje
779 795,-Kè (10%)

-

ZO schválilo:
Kupní smlouvu mezi obcí Pøedín a JMP na prodej støedotlaku za cenu 2 200 000,-Kè (36%)
Darovací smlouvu mezi obcí pøedín a JMP o darování èásti støedotlaku (64%)
Dohodu o narovnání mezi obcí Pøedín a JMP

-

ZO schválilo Smlouvu mandátní mezi obcí Pøedín a INVESTING Tøebíè, s.r.o na stavebnì
technický dozor akce „Oprava a odbahnìní Návesního rybníka v k.ú. Pøedín“

-

ZO schválilo úpravu rozpoètu o dotaci z kraje Vysoèina ve výši 7 200,-Kè pro hasièe

-

ZO vzalo na vìdomí, že DSO Pøedín – Opatov zøizuje krátkodobý úvìr u KB Tøebíè ve výši
9 000 000,- Kè na pøedfinancování díla Kanalizace a ÈOV Pøedín-Opatov

18. 7. 2006
-

ZO schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Pøedín a firmou GAZKOMPLET, spol. s r.o, Cyrilova
32, Tøebíè na stavební úpravy bytù v bytovém domì è. 230 a 231

-

ZO schválilo Dodatek è.1 k mandátní smlouvì è. 01/05 mezi obcí Pøedín a ing. Vladimírem
Konopáèem na výkon inženýrských prací na akci „Oprava a odbahnìní Návesního rybníka
v k.ú. Pøedín“

-

ZO schválilo :
Obecnì závaznou vyhlášku è.1/2006 o odpadech
Obecnì závaznou vyhlášku è.2/2006 o regulaci pohybu zvíøat
Opatøení è.1/2006 týkající se vydání pravidel pro úhradu nákladù na svoz a zneškodòování
odpadù

-

ZO rozhodlo bývalou autobusovou èekárnu na Horách neprodávat, ale zapùjèovat pro
potøeby stavebníkù

-

ZO povìøilo RO hledat øešení smìny nebo prodeje pozemkù s manželi Dalajkovými

-

ZO stanovilo poèet èlenù ZO Pøedín na volební období 2006-2010 na 15

-

ZO schválilo Kupní smlouvy na odkoupení pozemkù za úèelem vytvoøení nových stavebních
míst na Oboøe
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3.10.2006
-

ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Vysoèiny na
rekonstrukci ZTI v bytovém domì è. 230 a 231 ve výši 127 000,-Kè

-

ZO schválilo Dodatek è.2 ke smlouvì o dílo mezi obcí Pøedín a firmou Kavyl, spol. s r. o., který
øeší navýšení víceprací (dodateèný návrh ostrùvku, zøícení pùvodního klenbového mostku)

-

ZO schválilo rozpoètová opatøení – úpravu rozpoètu 2006 o dotaci na volby, doplatek dotace
na rybník, dotaci na pohotovost JPO, investièní dotaci MF a SFŽP

-

ZO schválilo rozpoètový výhled obce Pøedín do r. 2008.

-

ZO schválilo, že doplatek na projektovou dokumentaci domovních pøípojek bude obèanùm
vydávat se slevou 500,-Kè, jako èásteènou kompenzaci tìžkostí zpùsobených výstavbou
kanalizace a rekonstrukcí silnice I/23. Doplatek bude uhrazen z obecního rozpoètu

-

ZO schválilo zámìr obce prodat pozemky za úèelem výstavby rodinných domkù v lokalitì na
Oboøe

Letem obecním svìtem
-

náš starosta se zúèastnil soutìže
starostù rádia Èeský rozhlas – REGION.
19. 4. si vylosoval úkol úklid veøejného
prostranství a tak nelenil a s kotouèem,
lopatou a koštìtem urèené prostranství
uklidil a úkol v èasovém limitu splnil,
postoupil tak do dalšího kola, které se
konalo 29. 4. v Havlíèkovì Brodì. Zde se
umístil na pìkném devátém místì

-

na nedìli 30.dubna se chystalo stavìní
máje a „ježibabská“skupina pøipravovala

vystoupení na „filipojakubskou noc“, poèasí, ale
nepøálo, trvale pršelo a plocha u fotbalového høištì
byla podmáèená. K veèeru padlo rozhodnutí „máju“
postavit kvùli bezpeènosti za pomoci techniky
a „filipojakubská noc“ byla odložena na pøíští rok
-

2. a 3.èervna se konaly volby do Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR. V Pøedínì se voleb
zúèastnilo 63,60% a vyhrála Èeská strana sociálnì
demokratická (20,04%), na druhém místì
Obèanská demokratická strana (17,28 %) a tøetí
Komunistická strana Èech a Moravy (13,60 %)
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-

poèasí nepøálo ani Dìtskému dnu plánovanému na 3.èerven. Pro špatné poèasí byl termín
posunut na desátého a to bylo dobøe, protože sluníèko svítilo a na høišti se vystøídalo pøes sto
dìtí , které plnily sportovní disciplíny, obèerstvení zajišoval Sokol Pøedín. Naveèer došlo ke
kácení „máje“ , kterou si šastný výherce Miroslav Tíndl za pomoci svých pøátel vlastnoruènì
pokácel

-

vítání nových obèánkù se konalo 10.èervna. S kulturním programem vystoupily dìti MŠ
Pøedín a starosta pøivítal 11 dìtí narozených za uplynulý rok

-

pøedínská svatováclavská pou pøipadla tohoto roku na nedìli 1.øíjna, kolotoèe mohly pøijet
jenom jedny z dùvodu stavebních prací v obci a tak to byly ty na školním høišti. První pouové
stánky se kolem hlavní silnice zaèaly objevovat již v sobotu a v nedìli bylo kolem hlavní silnice
14 stánkù, nejvìtší úspìch mìly pouové perníèky podnikatelky z Budèe. O pouové zábavy
se postarali hasièi – ve støedu byl kulturák plný a všem se líbila skupina Hornet , ale i na
sobotní pouové zábavì, kde hrála skupina Galenit se sešlo pøes 200 lidí a tak se hasièi tìší
z dobrého výtìžku

VÝZVA
vyzýváme majitele nemovitostí, aby si od pondìlí 16.10. do ètvrtka 19.10. vyzvedli
v kanceláøi OÚ Pøedín - vždy od 7,00 do 18,00 hodin projekt + stavební povolení na
domovní pøípojky, které OÚ zajišoval na základì plných mocí.
Doplatek za výše uvedenou dokumentaci èiní po zaplacení zálohy (500,-Kè) a snížení
celkové ceny z rozhodnutí ZO o 500,-Kè/nemovitost, které budou uhrazeny z obecních
prostøedkù 1200,-Kè + poplatek za stavební povolení

co se chystá:

-

20. a 21. øíjna se konají volby do Zastupitelstva obce Pøedín a souèasnì také volby do Senátu
Parlamentu ÈR
prosinec 2006 – Setkání s dùchodci tentokrát v Pøedínì (termín bude upøesnìn)
pøedsilvestrovský výstup na horu Maøenku obèanù Mikroregionu Podhùøí Maøenky
setkání u vánoèního stromu – 31. 12. 2006
27. 1. 2007 – Hasièský ples
17. 2. 2007 – Školní ples
3. 3. 2007 – Sokolský ples chlístovských fotbalistù

-

obec Pøedín nabízí uvolnìný obecní byt 3+1 v domì è. 231. Bližší informace
obdržíte na OÚ Pøedín, tel. 568 884 377

-

mobilní svoz nebezpeèného odpadu se v naší obci uskuteèní 21.øíjna 2006
- Hory (na návsi)
8,00 - 8,15
- Pøedín (u kostela)
8,20 - 8,50
pøi tomto svozu se budou od obèanù vybírat tyto druhy odpadù: akumulátory, zneèištìné
obaly od barev, olejù, chemikálií, záøivky, výbojky, televizory, rádia,... osobní pneu (bez
diskù), lednièky

-

SMS zprávy o naší obci Obecní úøad Pøedín pro Vás pøipravil nový zpùsob informování
pomocí moderního komunikaèního kanálu - posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon.
Kdo byl již døíve k podávání tìchto zpráv prostøednictvím SMS nahlášen, pøihlaste se znovu,
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minulé pøihlášení neplatí. Význam bude mít tento zpùsob podávání zpráv, pokud se pøihlásí
alespoò polovina nemovitostí. Pokud máte zájem dostávat informace pøímo na Váš mobil,
napište SMS zprávu ve tvaru :
OBEC mezera PREDIN mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera
JMENO hvìzdièka PREDIN nebo HORY hvìzdièka CISLO POPISNE
( SMS mùžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky).
Pøíklad SMS zprávy:
obec predin informace ano novak petr*predin*20
SMS zprávu odešlete na èíslo 900 77 03
Pokud budete kdykoliv chtít ukonèit odbìr informací, napište prosím SMS zprávu ve tvaru:
OBEC mezera PREDIN mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat jsou pro Vás bezplatné. vy zaplatíte jen pøihlašovací èi
odhlašovací SMS za 3,-Kè. Ihned po odeslání Vaší SMS zprávy obdržíte zpìtnou SMS
potvrzující, že jste do seznamu odbìratelù informací zaøazeni

-

u objektu zemìdìlského družstva je pøistaven kontejner na železo. Firma Gevin, která
zajišuje odvoz železa, však nebude kontejner pøistavovat a vyvážet, jestliže obèané budou
neukáznìni a budou do kontejneru odkládat odpad, který tam nepatøí

Letos skonèí platnost obèanských prùkazù
vydaných do 31. 12. 1996
Mìstský úøad Tøebíè, odbor správních èinností, oddìlení obèanských prùkazù a cestovních
dokladù upozoròuje obèany, že nejpozdìji dnem 31. prosince 2006 skonèí platnost
obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do 31. prosince 1996. Konec
platnosti se vztahuje i na obèanské prùkazy s vyznaèenou platností „bez omezení“.
Doporuèujeme obèanùm, aby o výmìnu obèanského prùkazu požádali co nejdøíve
a neponechávali ji na poslední mìsíce roku 2006 a ušetøili si tak zbyteèné èekání ve
frontách na konci roku. Žádost o vydání nového obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji
obèan pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2006, nebo obèanský prùkaz se vyhotoví do 30
dnù ode dne pøedložení øádnì vyplnìné žádosti a potøebných dokladù.
Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech, ve pozdìjších
pøedpisù., obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù, vydané do 31. prosince 2003,
pozbývají platnosti nejpozdìji do 31. prosince 2008, s výjimkou obèanských prùkazù
vydaných obèanùm narozeným pøed 1. lednem 1936, pokud není v tìchto obèanských
prùkazech doba ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním datem. Z výše uvedeného vyplývá, že
skonèí platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù dnem 31. prosince 2008
vyjma citované výjimky.
Vèasnou výmìnou obèanských prùkazù si obèané usnadní cestování, nebo pro cestování
v rámci Evropské unie od 1. 1. 2006 lze použít pouze obèanské prùkazy se strojovì èitelnými
údaji ( zelená karta ) vydávané od druhé poloviny roku 2000, kterým neskonèila doba jejich
platnosti a které nemají ustøižený roh z dùvodu zmìny povinných údajù.
Pokud nesplníte povinnost provést výmìnu svého obèanského prùkazu bez strojovì
èitelných údajù vydaného do 31. 12. 1996 za nový ve stanovené lhùtì nejpozdìji do 31. 12. 2006
dopustíte se tím pøestupku dle § 16a odst. 1 písm. g) citovaného zákona 328/1999 Sb., za který
lze uložit pokutu do 10 000,- Kè.
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Další obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù je tøeba mìnit postupnì ve
lhùtách dle naøízení vlády è. 612/2004 Sb., a to :
- obèanské prùkazy vydané do : 31.12.1998 vymìnit nejpozdìji do 31.12.2007
- obèanské prùkazy vydané do : 31.12.2003 vymìnit nejpozdìji do 31.12.2008

Vèasná výmìna stávajících øidièských prùkazù za nový
Vám usnadní život
Dnem 1. 7. 2005 nabyla úèinnost zmìna zákona o povinné výmìnì øidièských prùkazù, kde
jsou stanoveny termíny výmìny jednotlivých typù øidièských prùkazù. Výmìna se provádí
z dùvodu sjednocení s Evropskou unií.
Øidièské prùkazy vydané:
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou povinni jejich držitelé vymìnit do 31. 12. 2007
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou povinni jejich držitelé vymìnit do 31. 12. 2010
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou povinni jejich držitelé vymìnit do 31. 12. 2013
Proto se obracíme naléhavì na všechny držitele øidièských prùkazù, které byly vydány do
31.12.1993, aby požádali o jejich výmìnu vèas a ušetøili si tak zbyteèné potíže, stresování
a marnìní èasu ve frontách opozdilých žadatelù, kteøí nechali výmìnu na poslední chvíli.
Uplynutím pøíslušné doby stanovené pro výmìnu øidièský prùkaz pozbývá platnosti a øidiè pøi
øízení vozidla s tímto neplatným øidièským prùkazem se dopouští pøestupku, za který se uloží
pokuta od 1500,- Kè do 2500 Kè.
Vèasnou výmìnou øidièského prùkazu proto nejen zabráníte ohrožení fungování firmy, rodiny
a dojíždìní do zamìstnání, ale souèasnì si i usnadníte cestování v rámci zemí Evropské unie.
Výmìna je dosud zdarma. Pouze pokud dochází ke zmìnì údajù, jako je napø. zmìna
pøíjmení, trvalého pobytu nebo dopsání titulu, tak se vybírá správní poplatek jen 50,- Kè.

ROZKVETLÉ OKNO
Od jarních mìsícù jsme v naší obci
sledovali vtipnì a nejlépe upravené okolí
domu. Obyvatelé mìli letos ztížené podmínky
kvùli právì probíhajících akcí „kanalizace“,
„rybník Návesní“ a „rekonstrukce silnice“.
S tímto problémem se vìtšina vypoøádala
a vaše okna a pøedzahrádky byly stále
krásnìjší a barevnìjší.
Porota vybrala a ocenila letos tyto
obèany: Andìlovi - Pøedín 90 (hájovna),
Orawskovi - Pøedín 33, Jindrovi - Pøedín 208
(chalupáøi), Ondráèkovi - Pøedín 190 a
Suchnovi z Hor è. 11.
Blahopøejeme
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PERLEÁØI – pøedínská tradice
Zavedení perleáøského prùmyslu bohatì popisuje kronika PETLEÁØSKÉ PAMÌTI, kterou
psal pan Antonín Obùrka, Pøedín 181. Velmi si jí vážíme. Barvitì zde zachycuje vývoj knoflíkáøství
až do r.1965 od jeho zavedení do Pøedína r.1874 panem Janem Šilhavým, který se tomuto
øemeslu vyuèil ve Vídni.
Chtìli bychom zachovat povìdomí o tradici knoflíkáøství v naší obci i pro pøíští generace a tak
jsme se rozhodli zaèít shromažïovat památky na toto øemeslo. Možná se u nìkoho na pùdì nebo
i doma takové vìci najdou – napø. stroje nebo alespoò jejich èásti, na kterých se pracovalo, našité
perleové knoflíky „grózy“ na ozdobné karty, mašinky na dírkování, bedny od perletì, lastury,....
ale i fotografie ( oskenujeme a vrátíme ), perleové brože ap. V našem kulturní domì je dostatek
místa pro vytvoøení pamìtní sínì na knoflíkáøství.
Vyzýváme obèany, kteøí takovéto památky vlastní a byli by je ochotni obci vìnovat, zapùjèit
popøípadì odprodat, aby se ozvali na Obecním úøadu v Pøedínì nebo na telefonu – 568 884 377.
Pøedínem zlato už neteèe
pøedínská vìžka však do svìta mává –
pomni a pamatuj, èlovìèe :
knoflíky z perletì – Pøedína sláva.
(Z PERLEÁØSKÝCH PAMÌTÍ)
Miluše Pospíšilová

ZPRÁVY HRÈA TEAMU
Hrèa team vzhledem k pokraèující krizi, nebo spíš po úpadku poèáteèní eufórie se úcastnil
pouze dvou akcí. Pøedín cupu a pøátelského utkání v Tøebíèi Borovinì. Dokonce i fotbalový turnaj
Hrèa cup, který se tradiènì konaná na høišti ve Štemechách letos odpadl z dùvodu nepøíznì
poèasí.
S.K. DESKA TØEBÍÈ - HRÈA TEAM 7 : 4
Starší pánové stále dokazují, že fotbal umí, baví se jím od mládí a prošli mnoha tøebíèskými
kluby, proto opìt jasnì vyhráli. Nìkdy to vypadá, že èím víc se snažíme a létáme po høišti jak
pominutí, oni z nás mají srandu a v klidu a technicky si dokráèí k vítìzství.
Za Hrèa team skórovali : Divoš Suchna 3x a Roman Vejmelka (host).
Dalšími akcemi Hrèákù jsou - odveta proti S.K. DESKA, tentokrát v Pøedínì jako pouové
pøedutkání 30. 9. 2006 ve 14.00 hod. a plánovaný tradièní Vánoèní Hrèa kapr - turnaj v želetavské
hale 26. 12. 2006. SRDEÈNÌ ZVEME DIVÁKY.

PØEDÍN CUP 2006
Letošního ètvrtého roèníku tohoto fotbalového klání se zúèastnilo celkem tøináct mužstev
a jedno ženstvo. Proto se hrálo již tradiènì za krásného poèasí ve dvou skupinách - hobby a profi.
Doèkali jsme se tohoto poøadí:
PROFI :
HOBBY :
( 1.) PØEDÍN
( 1.) JUNIOR PØEDÍN
( 2.) HRÈA TEAM (A)
( 2.) HRÈA TEAM (B)
( 3.) BRABENEC ŽELETAVA
( 3.) STÍHAÈKY
( 4.) POLICIE STRAŠNICE
( 4.) DÌDCI
( 5.) ŠTEMECHY
( 6.) SB HORY
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( 7.) ZÁKALUŽÁCI
( 8.) BRTNICE
( 9.) TØEBÍÈ
(10) HØÍBCI
Nejlepší støelci byli shodou okolností dva v každé skupinì :
- Šlouf 4x (SB HORY), Pavela 4x (PØEDÍN) - Vrbka.O. 4x (JUNIOR), Baron 4x (HRÈA B)
Turnaj pøinesl nìkolik historických zmìn - poprvé Hrèa team skonèil tak vysoko a poprvé
Tøebíè tak nízko v koneèné tabulce. Potøetí vyhrál pohár Pøedín, i když ne v øadì za sebou. Vùbec
nejvìtší rarita - ètyøi nejlepší støelci po ètyøech vstøelených brankách.
Vìøme, že tato oslava fotbalu a dobré nálady bude pokraèovat i v dalších letech.

Sokol Pøedín
V minulém zpravodaji jste se mohli doèíst o propadu pøedínských fotbalistù ze tøetí do ètvrté
tøídy okresního pøeboru a o tom, že jim to výsledkovì prospìlo a po podzimní èásti jsou ve støedu
tabulky. To však nikdo netušil, jak dopadne jarní èást soutìže.
Statistika - fakta :
Pøedín - Kouty B
2 : 3 góly Šlouf, D. Bouda
Štìmìchy - Pøedín
2:1
M. Suchna
Pøedín - Jakubov B
1:5
D. Bouda
Domamil - Pøedín
1:0
Knìžice B - Pøedín
4:1
Vybíral
Police - Pøedín
5:2
D. Bouda 2x
Pøedín - Martínkov
0:8
Jemnicko B - Pøedín
4:0
Pøedín - Èechtín
1:3
Vybíral
Z tìchto výsledkù je patrné, že po slibném podzimu fotbalisté katastrofálnì pokazili jaro a v
sezónì 2005/2006 skonèili v koneèné tabulce poslední. Obdrželi jsme v osmnácti utkáních 59
branek, soupeøùm nastøíleli 30 branek, z toho 22 branek na podzim, kdy hrál Jarda Šlouf a on sám
dal 14 gólù. Na jaøe skóroval Šlouf jen jednou. Nejtrestanìjší hráè sezóny je Pavel Šindelár - 12
žlutých karet.
Støelci za sezónu 2005/2006 : J. Šlouf
15 branek
D. Bouda
7
K. Vybíral
5
M. Suchna 2
I. Michálek 1
SEZÓNA 2006/2007
A na závìr fakta o podzimu, kdy byla odehrána tato utkání :
Domamil - Pøedín
3:0
góly:
Pøedín - Police
2:3
P. Bouda, Šlouf
Kouty B - Pøedín
1:2
Šlouf, Kadìra
Pøedín - Štemechy
1:3
J. Suchna
Jakubov B - Pøedín
3:2
M. Suchna, Kadìra
Pøedín - Heraltice
0:2
Želetava - Pøedín
6:0
Pøedín - Knìžice
4:0
Mouca, Kadìra, Petrù, D. Bouda
Èechtín - Pøedín
2:3
Mouca, Kadìra, Šlouf
Z tohoto je patrné. - Pøišel k nám nový hráè ze Starèe Jiøí Kadìra a evidentnì do mužstva
zapadl a støelecky se mu daøí. DOUFEJME, ŽE SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ÈASY ! ? !
Bohouš Královský
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OMLUVA – omlouvám se našemu pravidelnému pøispìvovateli panu Karlu Støechovi, že jsem
omylem v Pøedínském zpravodaji è.16 otiskla èlánek, který již vyšel v Pøedínském zpravodaji è.15
a nový èlánek jsem neotiskla.
Miluše Pospíšilová

KINO
Rok 2005 znamenal pro èeská kina, to naše nevyjímaje, nepøíjemné zhoršení výsledkù. Po
osmi letech témìø stále rostoucí návštìvnosti i tržeb dosáhly loni tyto ukazatele v pøedínském
biografu o celých 44 % nižších hodnot než v roce 2004. Na druhé stranì je ovšem tøeba uznat, že
loòské údaje jsou stále výraznì lepší než výsledky celostátnì „èerných“ let 1994-1996, tedy po
zahájení vysílání televize Nova.
Konkrétnì se v našem kinì loni uskuteènilo 40 pøedstavení (z èehož 2 byly urèeny žákùm
místní školy), které navštívilo celkem 1.346 divákù. Dosažená prùmìrná návštìvnost 33,65
divákù na 1 pøedstavení je sice opìt témìø o polovinu nižší než v roce pøedchozím, avšak stále se
pohybuje nad celostátním prùmìrem (29,79). Pøi prùmìrném vstupném 34,32 Kè (pøedloni 34,17
Kè - ovšem celostátní prùmìr byl 90,15 Kè!) jsme dosáhli celkových tržeb ve výši pouhých
46.198,- Kè. Dùvodù této bilance je nìkolik - od slabší nabídky (v níž loni èeským kinùm chybìly
døívìjší „trháky“ typu Pána prstenù, Harryho Pottera, Troji, nového Shreka èi posledních
„Básníkù“) pøes ponìkud rychlejší dostupnost nových premiér na legálních DVD a kazetách až po
naprosto kontraproduktivní rozvoj filmového pirátství.
Z filmù, které mìly u nás v loòském roce nejvìtší divácký úspìch, uvádím nejlepších pìt,
z nichž ten první zvrátil dosavadní poøadí až v samém závìru sezóny:
1.
2.
3.
4.
5

Madagaskar
Kameòák 3
Snowboarïáci
Pøíbìh žraloka
Román pro ženy

127 divákù
103
83
67
64

Z tohoto minižebøíèku je patrné, že nejvìtší zájem byl tentokrát o komedie, a už americké
animované nebo domácí hrané. Jen tak pro zajímavost: v celostátním žebøíèku loni zvítìzil
Román pro ženy, Madagaskar skonèil tøetí a Kameòák 3 až desátý.
Dosavadní výsledky letošního roku již ovšem naznaèují mírný obrat k lepšímu. Z porovnání
údajù za prvních 8 mìsícù loòského a letošního roku vyplývá skuteènost, že pøi snížení poètu
pøedstavení o necelou ètvrtinu (-22,6 %) klesla návštìvnost pouze o 9,7 % (878 divákù) a tržby
jen o 4,9 % (33.136,- Kè). Prùmìrná návštìvnost se tak zvýšila o více než 5 divákù na pøedstavení
a prùmìrná tržba o témìø 228 Kè.
Filmy, u kterých návštìvnost pøekonala hranici 100 divákù, máme letos prozatím ètyøi (Harry
Potter a Ohnivý pohár, Jak se krotí krokodýli, Rafáci a Úèastníci zájezdu). Podobný úspìch
pøitom oèekáváme ještì u dalších dvou, na které vás chci tímto všechny pozvat:
A to nejlepší na konec: v nedìli 29. øíjna uvedeme další úspìšnou „dvojku“ - totiž volné
pokraèování výpravného dobrodružného velkofilmu Piráti z Karibiku, uvedeného nedávno
v naší televizi. Nový film s podtitulem Truhla mrtvého muže se dokonce stal ještì
navštìvovanìjší než zmínìný první díl.
Bližší informace o tìchto i dalších plánovaných filmech uvádíme na našich plakátech.
Závìrem mi tedy nezbývá nic jiného, než vás do našeho kulturního stánku co nejsrdeènìji
pozvat - a to jak stálé návštìvníky, tak ty, co si úspìšné filmy, urèené primárnì pro velké sály
a širokoúhlá plátna, zatím „užívají“ jenom na svých obrazovkách èi monitorech.
Karel Støecha
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Zajímavá místa v našem okolí
Vodu vnímají lidé jako symbol života a
zdraví. Její zdroj v podobì pramene èi
studánky je symbolem zrození. Skalní, lesní i
luèní prameny èisté vody nacházíme v
zachovalé krásné a èasto i tajemné pøírodì.
Bývají proto opøedeny povìstmi a legendami
dokazujícími a umocòujícími jejich význam pro
okolní svìt.
I u Pøedína se nachází nìkolik takovýchto
studánek. Dnes Vám pøedstavíme tu u Hadí
hory, v souèasnosti též zvanou Tøi pramínky.
Dostaneme se k ní po turistické cestì (
Krahulov, Hvìzdoòovice, Pokojovice, Kobylí
hlava, Bukovec ), která je oznaèena zelenou
turistickou znaèkou. Odkaz na turistickou mapu
è.80 Tøebíèsko.
V bohatých lesích u Pøedína narazíme na
studánku u Hadí hory. Je známá v celém okolí a
je vidìt, že se o ni nìkdo peèlivì stará. Pramen
je ukrytý pod døevìnou støíškou s kamenným
obloženímvýtok je níže do koryta malého
potùèku. Voda je chladivá a prùzraèná. Rozbor
vzorku vody jen mírnì pøekraèuje v mikrobiologických ukazatelích hodnoty dané normou pro pitnou vodu. Zajdìte se tam podívat.
Z knihy PRAMENY A STUDÁNKY TØEBÍÈSKA – publikace odboru životního prostøedí
Mìstského úøadu Tøebíè, která vznikla za finanèní podpory Fondu Vysoèiny.

pár slov na závìr ..........................
Vážení ètenáøi, máme za sebou 2 volební období t.j. 8 let a 17 èísel vydávání Pøedínského
zpravodaje. První èísla vznikala bez zkušeností, ale s nadšením informovat Vás o dìní v obci. Za
pomoci kamarádù se nám podaøilo poprat se s výpoèetní technikou a první èísla spatøila svìtlo
svìta. Obèas se ve zpravodaji vyskytují vìtší èi menší chyby zpùsobené vìtšinou naší
nepozorností a èasovou tísní, ve které vìtšina vydání vzniká. Od 10. èísla nám zpravodaj graficky
upravuje a tiskne fa Veèeøa, Vydavatelství a tím pádem došlo od této doby ke zkvalitnìní
uveøejòovaných fotografií.
Dìkuji pravidelným pøispìvovatelùm : starostovi za informace pøevážnì o investièních akcích
v obci, Karlu Støechovi za pøíspìvky o kinu, paní Zdenì Brabencové za informace o pøedplatném
do Horáckého divadla, zapálenému pøispìvovateli z Hrèa teamu a Sokola Pøedín Bohouši
Královskému, èlenùm sportovního družstva pøedínských hasièù, øeditelce ZŠ Pøedín
o informování o dìní ve škole a dalším. V neposlední øadì také obèanùm, kteøí se nebáli
odpovídat na naše dotazy v anketách.
Co se ale nepodaøilo bylo získání vìtšího množství spøíznìných duší, které by se na podobì
a vytváøení zpravodaje podílely. A tak se èasem stává Pøedínský zpravodaj již pøekonaným, chybí
nové nápady, vtip, nová grafická úprava, prostì chtìlo by to zmìnu !
Doufám, že se s novým zastupitelstvem takové zmìny doèkáme.
za redakèní radu Miluše Pospíšilová.
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Pøedín CUP 2006

HRÈA TEAM: STOJÍCÍ ØADA ZLEVA - POUZE ZELENÍ: Roman Vejmelka, Luboš Obùrka,
Ondøej Dokulil, Hynek Trnka, Luboš Vejmelka, Pavel Michálek, Bohouš Královský, Pavel
Juráò. V PODØEPU: Ivoš Suchna, Martin Mouca. PRVNÍ LEŽÍCÍ BRANKÁØ: Aleš Nykl.
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