PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 33

Vážení občané,
nacházíme se na prahu nového volebního období 2014 –
2018. Nejprve bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří přišli k podzimním komunálním volbám a odevzdali své hlasy
jednotlivým kandidujícím stranám i jednotlivcům v naší obci,
(výsledky podzimních komunálních voleb jsou pro připomenutí zveřejněny níže). Zvoleným zastupitelům přeji hodně
úspěchů a tvůrčích nápadů při výkonu jejich čtyřletého mandátu.
V současné době je vytvářen a zpracováván dokument
nazvaný „Strategie rozvoje obce Předín pro roky 2014 –
2018“, a v některých zásadních bodech až do roku 2020. Do tohoto dokumentu budou
zapracovány všechny strategické cíle obnovy a rozvoje naší obce vycházející z předvolebních představ jednotlivých kandidujících subjektů. Nově chceme do tohoto dokumentu zapracovat i realistické názory a nápady všech našich spoluobčanů, kteří o tuto
součinnost projeví zájem.
Proto, za tímto účelem svolává Zastupitelstvo obce Předín
Ve ř e j n o u b e s e d u s o b č a n y, k t e r á s e u s k u t e č n í
v pátek 24. dubna v 18.00 hod. v sále kulturního domu.
Na tomto společném jednání budou představeny všechny zásadní myšlenky strategie rozvoje naší obce pro nadcházející období, z pohledu zastupitelstva obce, aktuálních
i budoucích potřeb obce a v neposlední řadě i finančních možností obce. Současně se
budeme těšit na vaše náměty a názory, které povedou ke společnému cíli a budou do tohoto dokumentu zapracovány. Naší snahou je, aby byl tento dokument po zpracování
a schválení pro zastupitelstvo obce závazný.
Na závěr, krátkého úvodníku, chci touto cestou poděkovat paní Miluši Pospíšilové, dnes již bývalé šéfredaktorce předínského zpravodaje, za její dlouholetou činnost při
tvorbě tohoto občasníku. Zároveň Vám chci představit novou šéfredaktorku Štěpánku
Málkovou, která se pro další období, této publikační činnosti aktivně ujala.
Arnošt Urbánek, starosta

Výsledky komunálních voleb v naší obci
Podzim loňského roku byl ve znamení celorepublikových komunálních voleb,
ve kterých si občané měli vybrat své zástupce pro vedení a řízení obce. V Předíně byly
tentokráte 3 kandidátky: ČSSD, KSČM a nezávislá kandidátka. K volební urně se v naší
obci 10. – 11. 10. 2014 vydalo jak z Předína, tak z Hor, 323 z 559 oprávněných voličů,
což je necelých 58 %. Z tohoto čísla je patrné, že většina z Vás přistupuje k tomuto právu zodpovědně a chce určitým dílem ovlivnit řízení obce.
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Volby u nás proběhly bez sebemenších potíží, a to také díky pečlivé volební
komisi, která byla složena z 5 členů a jednoho zapisovatele. Po sečtení všech platných
hlasů a absolvování nezbytných úkonů, bylo rozhodnuto o složení Zastupitelstva obce
Předín (ZO) na další čtyřleté volební období.
Na základě platných výsledků byli do ZO Předín zvoleni tito kandidáti:
Kandidátní listina

Kandidát
poř.
č.

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Česká str.sociálně
demokrat.

2

Vrbka František

48

ČSSD

2

Česká str.sociálně
demokrat.

1

Urbánek Arnošt

58

2

Česká str.sociálně
demokrat.

11

Pospíšilová Miluše

2

Česká str.sociálně
demokrat.

3

2

Česká str.sociálně
demokrat.

2

č.

název

2

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

259

8,84

1

ČSSD

BEZPP

227

7,75

2

56

ČSSD

BEZPP

227

7,75

3

Píša Ladislav

46

ČSSD

BEZPP

207

7,06

4

4

Hons Vlastimil

32

ČSSD

BEZPP

207

7,06

5

Česká str.sociálně
demokrat.

5

Ing. Vyhnálková Vanda

41

ČSSD

BEZPP

181

6,17

6

2

Česká str.sociálně
demokrat.

6

Málková Štěpánka

29

ČSSD

BEZPP

190

6,48

7

2

Česká str.sociálně
demokrat.

7

Tománková Jitka

45

ČSSD

BEZPP

197

6,72

8

2

Česká str.sociálně
demokrat.

8

Šplíchal Pavel

54

ČSSD

BEZPP

181

6,17

9

2

Česká str.sociálně
demokrat.

9

Vybíral Kamil

39

ČSSD

BEZPP

179

6,11

10

2

Česká str.sociálně
demokrat.

10

Královský Bohumil

45

ČSSD

BEZPP

185

6,31

11

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

11

Pokorný Karel

40

KSČM

BEZPP

111

11,13

1

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

4

Polívka Jaroslav

49

KSČM

KSČM

107

10,73

2

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

9

Kos Miloslav

25

KSČM

BEZPP

101

10,13

3

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

3

Rjabinčák Petr

53

KSČM

BEZPP

88

8,82
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Na ustavujícím zasedání dne 7. 11. 2014 byl z výše uvedených zastupitelů a na základě povolebních jednání zvolen starosta, místostarosta a další tři členové rady obce.
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Dále byly na tomto jednání zřízeny dva povinné tříčlenné výbory, a to finanční výbor
a kontrolní výbor.
To vše v následujícím složení:
Arnošt Urbánek
František Vrbka
Ladislav Píša
Vlastimil Hons
Petr Rjabinčák

starosta
místostarosta
člen rady
člen rady
člen rady

Jitka Tománková
Vanda Vyhnálková Ing.
Karel Pokorný

předsedkyně finančního výboru
členka finančního výboru
člen finančního výboru

Kamil Vybíral
Štěpánka Málková
Pavel Šplíchal

předseda kontrolního výboru
členka kontrolního výboru
člen kontrolního výboru

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období září 2014 – březen 2015
23-14-5 (30. 9. 2014)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o využívání sběrného dvora ze dne 1. 1. 2012 uzavřené mezi
ESKO-T s.r.o. Třebíč a Obcí Předín, který mění čl. IV Cenu a platební podmínky.
- Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 2. 11. 2005 uzavřené mezi Obcí Předín
a ZVOZD „Horácko“, družstvo Opatov, který v čl. III. navyšuje roční nájem
na 2 000,- Kč/1ha pro sjednaný nájem 10 a více let.
- Smlouvu zakládající právo provést stavbu „III/4026, III/4027 Předín – průtah“
mezi Obcí Předín a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny.
- Smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora č. 19/2014/AD mezi Obcí Předín a VZD Invest, s.r.o. Pardubice, na výkon autorského dozoru na akci „Suchý
poldr nad Předínem, k.ú. Předín“ za cenu 60 500,- Kč.
- Smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora č. 29/2014/TDS mezi Obcí Předín a VZD Invest, s.r.o. Pardubice, na výkon technického dozoru investora na akci
„Suchý poldr nad Předínem, k.ú. Předín“, za cenu 181 500,- Kč.
- rozhodnutí hodnotící komise o vyloučení uchazeče VHS Bohemia a.s., Haškova
153/17, 638 00 Brno-Lesná z důvodu nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky: „Suchý poldr nad Předínem, k.ú. Předín“.
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pověřuje:
- radu obce ke schválení rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení „Suchý poldr nad Předínem, k.ú. Předín“. Dále pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
2-14-2 (10. 12. 2014)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Financování bude probíhat 1/12
objemu rozpočtu 2014 do doby schválení rozpočtu na rok 2015.
- schvaluje Kupní smlouvu č. 9114005791 mezi RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Orlicí
a Obcí Předín, jejímž předmětem je úplatný převod plynovodní přípojky k domu
č.p. 15.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z POVV č. ZZ00789.0519 na realizaci akce: „Oprava sociálního zařízení v KD“ ve výši 106 000,- Kč.
- Smlouvu č. 14169366 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
6 692 710,50,- Kč na akci: „Suchý poldr nad Předínem, k.ú. Předín“.
souhlasí:
- se snížením celkových nákladů akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“
o částku 253 857,- Kč, jako zmařenou investici. Do majetku obce bude zapsána
částka 11 832 274,86 Kč.

3-15-1 (25. 2. 2015)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Smlouvu o dílo č. 2/2015 mezi Obcí Předín a Martinem Kovaříkem, akad. sochařem
a restaurátorem na restaurování objektu Božích muk, rej. č. památky 45083/7-2990
v obci Předín při silnici na Starou Říši (parc. č. 1460) za cenu 143 405,- Kč.
- Smlouvu o dílo č. 3/2015 mezi Obcí Předín a Martinem Kovaříkem, akad. sochařem a restaurátorem na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, rej. č. památky 41703/7-2988 u kostela sv. Václava v obci Předín (parc. č. 45/3) za cenu
176 065,- Kč.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Předín.
- Partnerskou smlouvu mezi Podhoráckem, o.p.s. Okříšky a Obcí Předín a stává se
partnerem MAS, souhlasí s posláním, účelem a cíli, pro které byla MAS založena.
- Smlouvu č.:1040008293/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Předín a E.ON Česká republika, s.r.o. – přípojka NN, Předín č.p. 39.
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souhlasí:
- i nadále s prosazováním aktivit v rámci „Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23
a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Jihočeský
kraj“.
4-15-2 (19. 3. 2015)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Závěrečný účet obce Předín za rok 2014 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2014, bez výhrad.
- účetní závěrku Obce Předín za rok 2014.
- rozpočet obce na rok 2015 s příjmy ve výši 11 348 700,- Kč a výdaji ve výši
11 348 700,- Kč.
- rozpočtový výhled obce Předín na r. 2016-2017
- Smlouvu o dílo č. S1500710 mezi Obcí Předín a Světem oken s.r.o. Jasenice 1254,
755 01 Vsetín, na dodávku a montáž oken v části budovy KD za cenu 206 374,- Kč.

Vydání občanského průkazu při ukončení lhůty platnosti
Již od roku 2012 si nový občanský průkaz vyřídíte pouze na Městském úřadě
v Třebíči, Masarykovo nám. 116/6, Odbor správních činností, oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů.
Pondělí
Úřední hodiny

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 15:00

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá:
-

dosavadní občanský průkaz,

-

příp. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně
místa trvalého pobytu, diplom).

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu, neboť pokud bude občanský průkaz při podání
žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje. V tomto případě budou vyžadovány další doklady např. cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list. Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost (např.
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cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list) a předložit Potvrzení o občanském průkazu
vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu), nepodává vyplněnou žádost
na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými
údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Občanský
průkaz (se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu) se vyhotoví do 30 dnů ode
dne podání žádosti příslušnému městskému úřadu.
Informace z Městského úřadu Třebíč

Letem předínským světem
Pouť
28. 9. je státní svátek – Den české státnosti, svátek má Václav a v Předíně slavíme pouť.
Jako každý rok jsme se mohli těšit na dvě pouťové zábavy, které patří mezi oblíbené
trachtace nejen místních obyvatel. První 26. 9. měl ve své režii Sokol Předín a hrála
kapela KALYBR. Druhá byla pořádána SDH Předín a uskutečnila se 27. 9., o hudební
repertoár se postaraly společně kapely NOISE a EXTÁZE.
Vítání občánků
V sobotu 22. 11. 2014 jsme v obřadní síni kulturního domu přivítali pět nových předínských občánků. Jsou to: Štěpán Vídenský, Matěj Dvořák, Markéta Suchnová, Eliška
Honsová a Julie Šťastná. Program pro tuto slavnostní příležitost připravily učitelky MŠ
s dětmi 1. třídy základní školy.
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Setkání seniorů
V kulturním domě bylo v sobotu 22. 11. 2014 opravdu živo. V 15:00 hodin se tady ještě
konalo setkání seniorů z Předína a ze Štěměch. Tentokrát se jich sešlo kolem 90. Po přivítání účastníků oběma starosty obcí Arnoštem Urbánkem a Ing. Václavem Křivanem
následoval program sestavený z vystoupení místního dětského sboru PAVOUČCI pod
vedením Pavly Vídenské a pana Romana Veverky se svým „Modrým cimbálem“. K tanci a poslechu hrála skupina PŘÁTELÉ.

Ledová kalamita
Koncem loňského roku postihla i naši oblast ledová námraza. Na návětrných jihovýchodních stranách dosahovala síla ledové námrazy až 12 cm, zejména na stromových
porostech a na zařízení elektrických rozvodů. Nejvíce poničeny byly porosty v zastavěném území obce a obecních lesích. Objem škod této ledové kalamity byl na výše
uvedených porostech zhruba 500 – 600 m3. V rámci tohoto kalamitního stavu byli občané informováni místním rozhlasem na zvýšené nebezpečí v důsledku tohoto stavu.
Následky této kalamity se v současné době ještě odstraňují.
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Středeční čaje
Jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu, se schází místní dámy ve školní cvičné kuchyni.
Společně si dají kafíčko nebo čaj a nikdy nechybí ani nějaký ten sladký moučník, který
vždy jedna z nich připraví. Při tomto „babinci“ proberou veškeré dění a novinky ze
vsi, postěžují si na své zdraví a pochlubí se úspěchy svých dětí i vnoučat. Při těchto
čajích panuje velice příjemná a veselá nálada. Další „babinec“ bude ve středu 8. 4. 2015
ve 13:00 hodin.

Adventní tvoření
V pátek 28. 11. 2014 pořádala Komunitní škola Předín v kulturním domě v Předíně
„Adventní tvoření“. Děti si mohly vyrobit vánoční vázu, vánoční přání z enkaustiky
a stromeček z tvarovací hmoty FIMO. Dospělí si vyrobili adventní věnec, vánoční svícen a vánoční cop. Předvánoční nálada byla umocněna vůní vánočního punče a malým
sladkým občerstvením v podobě koláčků, sušenek a „Fešák řezů“.
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Vánoční zpívání v kostele
Stalo se již tradicí, že i v letošním adventním čase dne 21. 12. 2014, byl uskutečněn vánoční koncert v podání dětského pěveckého souboru při Základní škole v Předíně, pod
vedením paní učitelky Pavly Vídenské. K tomuto vystoupení se rovněž připojili žáci 5.
třídy s vystoupením pod názvem „Adventní věnec“.
Předsilvestrovský výstup na Mařenku
V sobotu 27. 12. 2014 se uskutečnil již 16. předsilvestrovský výstup na horu Mařenku.
Tato akce se těší veliké oblibě jak mezi místními obyvateli tak i obyvateli okolních obcí.
O tom svědčí i to, že se na vrcholku sešlo v obvyklou 12 hodinu cca 850 lidí z Mikroregionu Podhůří Mařenky a z ostatních blízkých i vzdálených měst a obcí. Z Předína se
na příjemnou zimní procházku dlouhou přes 4 km vydalo asi 150 nadšenců. Tuto turistickou akci navštěvují i organizovaní turisté a příznivci dálkových pochodů.
Silvestr
Poslední večer v roce si mnozí z nás šli užít do místního
kulturního domu. O hudební
produkci se po celou dobu
staral náš oblíbený DJ – Martin Krejčí z Lesné. Na Novoroční přípitek u vánočního
stromečku a malý ohňostroj,
který samozřejmě nechyběl, se sešlo kolem sto lidí.
Všichni si vzájemně popřáli:
„Šťastný nový rok, hodně
štěstí, zdraví a lásky!“
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Tradiční vepřové hody
V sobotu 17. 1. 2015 jsme si mohli pochutnávat již třetím rokem na vepřových specialitách a zabijačkových dobrotách. Fotbalisti pro nás připravili voňavé řízky, zlatavé výpečky a spoustu dalších dobrot. Všechno bylo moc dobré a degustátoři se jen oblizovali.
Byla zde možnost si zakoupit za příznivé ceny čerstvé maso, jitrnice, jelita, škvarky,
tlačenku a sádlo. Všichni nakonec odcházeli s plnými taškami i bříšky.
Hasičský ples
Plesovou sezónu jsme zahájili v sobotu 31. 1. 2015 tradičním Hasičským plesem. Přišlo
si zatančit 180 lidí, kterým hrála letos nově kapela KALYBR. V předtančení jsme mohli
vidět ukázky z klasických i latinsko-amerických tanců. Krásné výhry v tombole udělaly
radost většině natěšených návštěvníků. Na občerstvení se podával lahodný kančí guláš,
který neodmyslitelně patří k této akci.
Prořez stromů
V souvislosti s ledovou námrazou byl v měsíci únoru proveden odborný prořez vzrostlých stromů zejména na veřejných prostranstvích a v areálu základní školy. Prořez provedli specialisté z Brna. Při tomto zásahu bylo úplně odstraněno asi 20 stromů, které se
již nedaly zachránit, a zhruba 40 stromů bylo odborně ošetřeno.

2. sokolská karaoke párty aneb Valentýnské potěšení
Romantické melodie a milostné písně se rozezněly kulturákem 14. 2. 2015. Objevování
skrytých pěveckých talentů se pořádalo spíše pro legraci a zábavu většinou místních
obyvatel. I když se občas kulturák rozřinčel podivnými tóny, bylo vidět, že zde panovala přátelská náladička a tolerance. Jen by mohlo zahodit ostych více zpěváků a na pódiu
ukázat, co v nich dřímá a pořádně to od podlahy roztočit.
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Zápis do mateřské a základní školy
Dne 20. 1. 2015 se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2015/2016 a nových prvňáčků bude 6. Zápis do mateřské školy byl 19. 3. 2015 a v novém školním roce
bude 1. třídu MŠ navštěvovat 15 dětí a 2. třídu 20 dětí.
S vůní česneku
To bylo další téma při vaření různých dobrot. Ve školní kuchyni se v pátek 6. 3. 2015
v 17 hodin sešlo asi 20 kuchtiček různých věkových kategorií, které připravovaly nebo
jen ochutnávaly speciality, jejichž hlavní ingrediencí byl česnek. Každá si odnesla malou kuchařku se všemi předváděnými recepty, aby si i doma mohly vyzkoušet uvařit
např. česneková omáčka s nivou, kuřecí česnečku či zapečený lilek s česnekem. Další
setkání místních kulinářek bude dubnu na téma „Zdravá výživa a saláty“.
Dětský karneval
V neděli 15. března patřil sál kulturního domu v Předíně pirátům, vodníkům, kovbojům,
čarodějnicím, princeznám, námořníkům a ostatním nejroztodivnějším maskám. Konal
se totiž dětský karneval. Děti si zasoutěžily, zatancovaly, pořádně se vydováděly a celé
karnevalové odpoledne si moc užily.

Zatmění slunce
Po celé naší republice mohli lidé v pátek 20. 3. pozorovat částečné zatmění slunce.
Jasná obloha této úchvatné astrologické podívané přála a zatmění bylo krásně vidět.
Fáze největšího zatmění nastala v 10:47, kdy Měsíc zakryl Slunce v 73 %. Na další pozorování zatmění si v České republice budeme muset počkat až do roku 2026, bohužel
půjde opět pouze o částečné se zhruba 88% zákrytem. Zcela se sluneční disk za tmavou
plochu Měsíce schová nad naším územím až 7. října 2135.
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A na co dalšího se můžeme těšit?
-

3. 4.
30. 4.
9. 5.
30. 5.
27. 6.
8. 8.
25. 9.
26. 9.

-

5. 12.

koncert Veselé trojky – KD Předín
Stavění Máje a pálení čarodějnic - areál u Strhanky
McRAI CUP – Horská kola na Mařenku – areál u Strhanky
Dětský den - areál u Strhanky
Předín CUP - fotbalové hřiště
Jihlavská Open liga – hasičská dráha
pouťová zábava Sokol Předín - KALYBR
pouťová zábava SDH Předín – NOISE + EXTÁZE (I přesto, že kapela
EXTÁZE ohlásila konec, pro jedno z výjimečných vystoupení si vybrala
právě pouťovku v Předíně.)
Mikulášská zábava SDH Předín – ROS3S + NOISE

Ordinace praktického lékaře
Vážení občané obce Předína, Opatova, Štěměch a okolí,
uplynulo více než dvacet let od doby, kdy jsem začal jezdit do Předína jako praktický lékař. Za tu dobu jsem se spoustou z Vás dobře poznal a věřte, že jsme se
sestřičkou k Vám jezdili velmi rádi, protože jste byli pacienty milými a trpělivými.
Ale i já bohužel stárnu a přišla by doba, kdybych už k Vám jezdit nemohl, a nevím,
jestli bych v tu chvíli byl za sebe schopen najít tu pravou náhradu a Vy byste mohli zůstat bez lékaře. Proto jsem využil příležitosti, která se mi šťastnou náhodou
naskytla, a tři roky jsem intenzivně předával své lékařské zkušenosti paní doktorce
Kotyzové a jsem si jist, že po odborné i lidské stránce bude péče o Vás na stejné, ne-li lepší úrovni. Velkou výhodou bude podstatné rozšíření ordinačních hodin
a zlepšení vybavení ordinací.
Od prvního dubna 2015 tedy předávám paní doktorce své ordinace v Předíně
a Opatově. Nebude již možné chodit střídavě ke mně a k ní, jak tomu bylo doposud a také nebudu moci zajišťovat návštěvní službu. Je velmi důležité, aby co
nejvíce pacientů zůstalo u paní doktorky, aby byla finančně schopna dvě ordinace
a sestřičku zajistit. Apeluji tímto také na všechny, kteří jsou registrovaní u jiných
lékařů, aby nyní zvážili svoji přeregistraci k paní doktorce Kotyzové, aby zůstal
zachován historický obvod Předín – Opatov a okolí. Pokud by paní doktorka neměla
dost pacientů, hrozilo by i uzavření obou ordinací. K tomu však doufám, i díky
Vám, novým pacientům, nedojde.
Vážení pacienti, děkuji Vám za trpělivost, kterou jste se mnou během mého
působení měli, léčil jsem Vás vždy, jak nejlépe jsem uměl a snad se mi to ve většině
případů i dařilo. Přeji Vám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
MUDr. Boris Hronza
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Nový rozpis ordinačních hodin od 1. 4. 2015 !!!
MUDr. Zdeňka Kotyzová
Opatov č. 162,
Předín č. 250,

telefon: 564 565 617
telefon: 568 884 382

Předín
Pondělí		
12:00 – 15:00 [15:00-16:00 pro objednané]
Úterý			
7:00 – 10:00
Středa			
10:30 – 12:30
Čtvrtek		
9:00 – 12:00
Pátek			
10:30 – 12:30
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

Opatov
7:00 – 11:00
10:30 – 12:30
7:00 – 10:00
13:00 – 18:00 [15:00-18:00 pro pracující a objednané]
7:00 – 10:00

Pacienti se mohou objednat na výše uvedených telefonních číslech. V případě potřeby
je možno navštívit kteroukoli z ordinací.

Dění z naší školky
„Dýňování“
Na jaře loňského roku jsme si řekli, že by nebylo špatné vysadit na kompost v rohu
naší školní přírodní zahrady dýni. Společně s dětmi jsme do malých kelímků vysadili
semínka dýně Hokkaido. Sazeničky vyrostly, děti si je odnesly domů a zbylé dvě jsme
vysadili na náš kompost. Dýně rostla jako o závod, ale stále nekvetla. Květy a následně
plody se začaly objevovat dost pozdě. Přesto se nám podařilo sklidit 3 velké a jednu
malou dýni. Byly krásně oranžové. Co teď s nimi? Dýně Hokkaido je prý skvělá do kuchyně a je i zdravá. Dá se vařit, dusit, nakládat i grilovat. A už tu byl nápad – zorganizujeme na naší zahradě pro rodiče a děti „dýňování“ a budeme vařit, péci, ochutnávat,
také vytvářet různé podzimní dekorace z dýní a přivítáme tak podzim.
Akce byla naplánovaná na 16. října. Počasí nám přálo, bylo slunečno. Na zahradě
jsme nejprve s dětmi vystoupili s krátkým pásmem o tom, jak pěstujeme a sklízíme
brambory. Potom se už všichni vrhli na dlabání dýní a do vytváření krásných podzimních dekorací. Přitom jsme ochutnávali „dýňomňamky“, které jsme za pomoci rodičů
na tento den přichystali. Popíjeli jsme dýňový džus, bylo tu i něco sladkého dýňového
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a to skořicové cukroví, namazaný perník a dva druhy dýňových mufinů a také dýňová
marmeláda a něco slaného - to byla dýňová polévka a dýňové pochutnání přímo z plechu. Akce se vydařila.
Na zimu jsme měli připravené Dovádění na sněhu s rodiči a dětmi, leč letošní zima
tomu nepřála a tak jsme nedováděli. Teď na jaře chystáme akci do zahrady, bude to Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi. Asi si zase pochutnáme na něčem „velikonočním“
a vyrobíme si krásné přírodní dekorace.

Školní ples
Jako každým rokem i letos byl Školní ples a jeho organizaci si vzala na starost
školka. Na ples se přišlo pobavit 150 návštěvníků s dobrou náladou. K tanci a poslechu
pěkně hrála kapela z Moravských Budějovic CREDIT a tanečníci se dobře bavili a tancovali o 106. A to bylo dobře, protože při těch všech tanečních kreací jim vyschlo v krku
a barmani i výčepní měli plné ruce práce.
Měli jsme bohatou tombolu s krásnými výhrami např. vyhlídkový let letadlem,
kuchyňský robot BOSCH, dvě taburetky, popelnici, ručně kovaný svícen a spoustu dalších pěkných různorodých cen, začeš všem sponzorům, rodičům a přátelům školky moc
děkujeme.
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Na občerstvení jsme připravili výtečný guláš z kance, kterého nám věnovali předínští myslivci. Byl moc dobrý, všem moc chutnal a skoro všechen se snědl.
Dlouho jsme přemýšleli, jaké připravit předtančení, předem jsme bohužel žádnou
taneční skupinu domluvenou neměli. Se sháněním jsme začali samozřejmě na poslední
chvílí a to není jen tak. Pak jsme si vzpomněli na Kamilu Mašterovou, která jako malá
chodila do naší školky a nyní studuje na konzervatoři v Brně. V prvním vystoupení
nám zatancovala baletní sestavu a v tom druhém jsme mohli vidět ukázku z moderního
tance. Kamile za ochotu děkujeme.
Nakonec všechno dobře dopadlo. Ples se vydařil a vydělalo se celkem 30 000,- Kč.
Tyto peníze využijeme na společné aktivity určené pro rodiče s dětmi. Rádi bychom
také pořídili na zahradu nové hrazdičky a jiné vybavení.
Míla a Jana – učitelky MŠ

Tříkrálová sbírka
My tři králové jdeme k vám….
Rádi bychom všem přispěvatelům do tříkrálových pokladniček poděkovali
za štědré finanční příspěvky a také koledu, kterou si malí koledníci s chutí po dobře
odvedené práci snědli.
V obcích Předín a Hory jsme letos vykoledovali 11 258,- Kč, což je téměř o dva
tisíce korun více než v loňském roce. Celá částka byla odeslána na účet Oblastní charity
Třebíč, kde se letos sešlo celkem 2 179 622,- Kč, o téměř dvěstědvacet tisíc korun více
než loni.
Těmito penězi budou podpořeny služby Oblastní charity Třebíč a to např.:
• Domácí Hospicová péče- nákupem vybavení
• Raná péče, která podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
• K-centrum Noe- nákupem zdravotnického materiálu
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•

Individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi – informujte prosím o této
možnosti lidi, kteří potřebují pomoc.

S velkými díky vás zdraví koordinátorka Tříkrálové sbírky v Předíně
Miluše Vybíralová
Pozor objížďka!
Všichni, co jezdíme po silnicích našeho kraje, víme, že jejich stav je velice žalostný
a jet po nich, je někdy přímo o nervy. Úzké silnice, hluboké výmoly, rozpadající se krajnice a další nástrahy jsou každodenní realitou řidičů. V loňském roce jsme se dočkali
ale i zlepšení, kdy v letních měsících proběhla obnova povrchu silnice I/23 v úseku
Červená Hospoda - Veverka a zároveň byla opravena silnice vedoucí přes Štěměchy.
Ani letos se nevyhneme uzavírkám a objížďkám kvůli opravám komunikací, kterých je
plánováno poměrně dost a na které bychom řidiče chtěli upozornit a informovat o nich.
Přímo v Předíně bychom se mohli dočkat nových krajských silnic:
• od Jednoty – ke Konzumu
pod kostelem – k Fagusu
• od Fagusu – směrem na Opatov
• ul. „Smrtelná“
V našem blízkém okolí jsou plánované opravy silnic:
• Předín – Štěměchy I/23
2015 – 2017 (od červena 2015)
• Opatov – Brtnička
duben – říjen
• Opatov – Kněžice
duben – říjen
I v Třebíči a okolí budou probíhat opravy komunikací:
• Karlovo náměstí
květen – září 2015
• ul. Sportovní
(včetně nájezdových ramp)
1. 4. 2015 – 15. 6. 2015
• ul. Nádražní
II. pololetí 2015
• ul. Znojemská
II. pololetí 2015
• ul. Táborská
srpen – říjen 2015
• Třebíč – Pocoucov
1. 4. 2015 – 31. 8. 2015
• most v Poušově
II. pololetí 2015
• Červená Hospoda – Stařeč
červen – srpen 2015
O přesnějších termínech okolních a místních uzavírek Vás budeme včas informovat
prostřednictvím rozhlasu a webových stránek obce Předín.
Kompletní informace o některých opravách, uzavírkách a objízdných trasách můžete
získat na webu http://www.uzavirkytrebic.cz/.
Všem řidičům přejeme pevné nervy a šťastnou cestu.
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Hurá do školy!
Od začátku školního roku 2014/2015 se na naší škole událo spoustu akcí, i když
samotné zahájení se muselo kvůli rekonstrukci školy o týden odložit, což však žákům
ani v nejmenším nevadilo. Ještě v týdnu, kdy jsme se dozvěděli rozvrh a dostali žákovské knížky, bylo na programu představení s názvem Přemyslovští králové, kdy nám
herci ze spolku Pernštejni předvedli, jak vládli středověcí panovníci.
Kdo nechce po skončení vyučování ihned běžet domů, může navštěvovat mnoho
zájmových činností. Vedle již tradičních kroužků, jako jsou např. keramika, šikovné
ruce, zpívání či košíková, mají žáci možnost zdokonalit se v lukostřelbě a vybít tak
svoji nahromaděnou energii. Zájemci se mohli dále účastnit exkurze do Brna na výstavu
lidských těl Bodies, čehož mnozí využili a rozhodně nebyli zklamáni.
Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat a byl tu advent. Co by to bylo za vánoční čas, kdybychom si jej nezpříjemnili již tradičními Vánocemi ve škole. První stupeň
ve svých třídách připravoval besídky pro rodinné příslušníky a v kreslírně si rodiče
s dětmi mohli něco hezkého vyrobit. Po Vánocích, které by si většina z nás nejraději
prodloužila, jsme se všichni vrátili do školy. Tedy skoro všichni, protože někteří žáci
odjeli do Jeseníků na lyžařský kurz. Nejen, že se lyžařský kurz všem účastníkům líbil
a každý si odnesl spoustu zážitků, ale všichni si i pořádně zalyžovali a nikdo se nezranil.
Žáci naší školy dosáhli úspěchů i ve vědomostních olympiádách. V olympiádě
z českého jazyka nás reprezentovali Lucie Šindelářová a Rostislav Řepa, z anglického
jazyka opět Rosťa a Tomáš Hrůza a z dějepisu Petra Vrzalová. Všichni tito žáci 9. ročníku se umístili mezi všemi soutěžícími v první polovině a byli paní ředitelkou za toto
vzorné reprezentování školy odměněni.
A tak zatímco si deváťáci kroutí poslední půlrok ve své povinné školní docházce,
přivítala škola v lednovém zápisu pět budoucích prvňáčků. Budou jimi David Křivan,
Lukáš Lojda, Šimon Pospíšil, Vladimír Průša a Luboš Semrád.
A co nás dále čeká? No přece divadelní představení žáků naší školy pod vedením
p. uč. Augustina, celoškolní sportovní soutěž Předínská laťka a mnoho dalších zajímavých akcí, na které se již velmi těšíme.
Kristýna Cahová, 9. Ročník

Bojujeme proti ŠMEJDŮM
Obec Předín připravuje Obecně závaznou vyhlášku (OZV) o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje. Reagujeme tak na stále rozšířené nebezpečí zneužití důvěry
a oklamání spotřebitele.
Než OZV vstoupí v platnost, chtěli bychom tímto žádat spoluobčany naší obce
a především seniory o opatrnost a obezřetnost. Aby nepouštěli nikoho domů,
nepodepisovali žádné nabízené služby, případně si vše důkladně prostudovali
a zvážili všechny aspekty, poradili se s rodinou, případně s někým komu důvěřují!!!
Při platnosti OZV se prodejce dopouští protiprávního jednání a hrozí mu za to
postih.
Město Třebíč a Městská policie Třebíč varují před stejným problémem i návštěvníky města.
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V případě, že u Vás nastane tato nepříjemná situace, obraťte se na obecní úřad, kde
Vám budou poskytnuty odborné rady ohledně dalšího postupu.
Odbornou radu a pomoc poskytuje i Občanská poradna v Třebíči. Bezplatné služby Občanské poradny jsou určeny lidem, kteří nedokážou vlastními silami
hájit své oprávněné zájmy, účinně vyjádřit své potřeby nebo neznají svá práva a povinnosti (dluhové poradenství, oddlužení – tzv. osobní bankrot, ochrana spotřebitele, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost,…). Více informací se dozvíte na adrese
ul. Přerovského 126/6 nebo na internetových stránkách http://www.optrebic.cz/.

BRANKY, BODY, VTEŘINY
Valná hromada T. J. Sokol Předín
S účinností NOZ musí spolky v přechodném období změnit své jméno a stanovy,
aby byly v souladu s ustanoveními NOZ.
Výkonný výbor T. J. Sokol Předín se rozhodl, že nové stanovy a nový název spolku
bude schvalován na výroční valné hromadě konané dne 4. 4. 2015 v 18.00 h. v KD Předín.
Další bod jednání bude aktualizace členské základny z důvodu přechodu na elektronickou evidenci při ČUS Třebíč (dříve ČSTV Třebíč).
V neposlední řadě bude na programu diskuze, kde se mohou všichni členové dozvědět veškeré informace o činnosti spolku. Tyto informace mohou dále prezentovat
ve svém okolí, aby se předešlo, pokud je to vůbec možné, různým nepřesnostem, nedorozuměním a pomluvám.
Z výše uvedených důvodů žádám všechny členy, aby se na tuto valnou hromadu
dostavili v co největším počtu.
(NOZ – Nový občanský zákoník; ČUS – Česká unie sportu; ČSTV – Český svaz tělesné
výchovy)
Kamil Vybíral

SOKOL Předín – mládež
V podzimní části soutěže předínský fotbal reprezentovaly tři mládežnické týmy.
Jde o tým starší přípravky, která hraje okresní soutěž OFS Třebíč. Mladší žáci a starší
žáci hrají I. třídu krajské soutěže KFS Vysočiny, ve které se po loňské premiérové sezóně udržela na úkor sestupující Věžnice. Tuto soutěž hrajeme pod hlavičkou FSC Stará
Říše, která potřebovala pomoci s počtem mládežnických týmů, aby splňovala podmínku FAČRu pro udělení licence A-týmu hrajícímu Divizi. Tato spolupráce nám kromě
nových hráčů přinesla také finanční podporu ze strany FSC Stará Říše.
Starší přípravka obsadila po podzimní části soutěže ve své kategorii Okresní soutěže skupiny „B“ 9. místo. V této kategorii máme 11 hráčů.
Mladší žáci figurují na 7. místě a starší žáci na 8. místě I. třídy krajské soutěže
skupiny „B“. V této kategorii máme 32 hráčů (15 starších žáků a 17 mladších žáků,
z toho je 6 ze Staré Říše).
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V zimní přestávce všechny mládežnické týmy trénují v tělocvičně ZŠ Předín. Starší žáci od února na hřišti s umělým povrchem v Třebíči.
Starší přípravka se účastnila „Zimní ligy přípravek“, kterou organizoval OFS Třebíč a jednotlivá utkání se hrála turnajovým způsobem v halách v Třebíči, Hrotovicích,
Okříškách a Želetavě. Naši hráči v konkurenci 19 družstev z okresu Třebíč skončili
na 13. místě.
Starší a mladší žáci se nyní účastní zimního turnaje družstev krajských soutěží
v Lukách nad Jihlavou, který odstartoval 1. 3. 2015 a naši žáci na něm odehrají 5 utkání.
Tento turnaj se hraje na hřišti s umělou trávou III. generace.
V současnosti také probíhá nábor nových fotbalistů všech věkových kategorií.
Cílem je dát možnost všem dětem v Předíně a okolí, aby měly dostatek pohybu a scházely se, se svými kamarády nejen ve škole. Tímto zveme všechny děti (kluky i holky)
do našich řad.
Vítáni jsou i rodiče (tatínci, maminky a dědečci) a další zájemci z řad veřejnosti.
Máte-li chuť, přijďte a pomozte při organizaci a trénování. Vše děláme pro děti a máme
radost z jejich pohybu i úspěchů. Můžete se s námi o tuto radost podělit.
Přijďte se podívat, zafandit a naše snažení podpořit.
Družstvo starších žáků T. J. Sokol Předín

Utkání: 8. kola - sobota 11. 10. 2014 v 9:30
Předín – Radostín nad Oslavou
5:2 (2:1)
Branky: 1´, 39´ Kříž, 34´ Konvalina P., 45´ Poledna, 51´ Kalina
Klečící zleva: Klíma Petr, Šebek František, Mráz Kryštof, Vídenský Vojtěch,
Konvalina Petr, Janíček Tomáš, Poledna Daniel
Stojící zleva: trenér Vídenský Bohumil, Kříž Matyáš, Kalina Zdeněk, Machovec Petr,
Herbrych Petr, Konvalina Michal, Vítů Ondřej, Poláková Zuzana, Horáček Tomáš
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Družstvo starší přípravky T. J. Sokol Předín na turnaji E-ON CUP 2014

Ležící zleva: Michálek Lukáš, Trojan Jan
Klečící zleva: Petrů Mikuláš, Dvořák Filip, Polák Tomáš, Šťastný Jakub, Pokorný
Martin
Stojící zleva: Eis Patrik, Obůrka Ondřej, Hanzal Martin, Novák David, Bouda Dušan,
Poláková Lucie
Realizační tým zleva: Eis Jiří, Michal Vepřek- SK Sigma Olomouc (patron E-ON
Cupu 2014),
Michálek Ivoš, Novák Miroslav
Bohumil Vídenský

Za kulturou do Horáckého divadla Jihlava
V sezoně 2014/2015 jsem se stala důvěrnicí Horáckého divadla v Jihlavě. Počáteční informace k předplatnému mi předala paní Zdenka Brabencová, která se obětavě
věnovala spolupráci s Horáckým divadlem přes 20 let. Tímto bych jí chtěla moc poděkovat.
V letošní, 75. sezoně Horáckého divadla Jihlava, nás jezdí z Předína 26, z toho
jedna předplatitelka z Hor a dva z Lesné. Hrací den pro naši skupinu „D“ je středa
a představení začínají vždy v 19 hodin.
Divadelní sezona pro nás začala představením Maryša v říjnu 2014. Do konce
roku jsme navštívili divadlo ještě jednou a to na komedii Lakomec. Začátkem února
nás rozesmála hudební komedie Někdo to rád horké. Do června nás čekají ještě tři
kusy: historická freska Merlin aneb pustá zem, romantická pohádka Ondina a komedie
Habaďůra.
Věřím, že divadelní představení v letošní sezoně všem stávajícím i novým předplatitelům zpříjemní šest večerů v dnešní uspěchané době.
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V příští sezoně září 2015/červen 2016 je v dramaturgickém plánu:
humorný muzikál Zvonokosy, příběh o nešťastné lásce Romeo a Julie, detektivní
komedie Bláznivé nůžky, antické drama Médea, komedie Hotel mezi dvěma světy a hra
z renesanční Florencie Země je kulatá.
Noví zájemci o předplatné pro sezonu 2015/2016 se mohou přihlásit osobně nebo
na telefonním čísle 737 631 225 do 15. 4. 2015.
Hodně krásných divadelních zážitků přeje
Lenka Hekrlová

Knihovna
V naší knihovně je nyní registrováno celkem 84 čtenářů. Z tohoto počtu je 12 dětí
ve věku do 15 let, což je, dle mého názoru, celkem malé číslo, ale v dnešní době televize
a hlavně počítačů se není čemu divit. 
V roce 2014 navštívilo knihovnu 462 zájemců o četbu a měli z čeho vybírat. Naše
knihovna vlastní 3 125 svazků knih různých žánrů a za loňský rok se půjčilo celkem
1 929 knih.
Nejvíce se půjčují knihy s tematikou z dnešní doby. Nejoblíbenějšími a zároveň
nejpůjčovanějšími knihami jsou: J. R. R. Tolkien – Hobit a trilogie Pán prstenů; Barbara
Woodová – strážkyně tajemství; Dan Brown – Šifra mistra Leonarda; z českých titulů
Michal Viewegh – Báječná léta pod psa. Děti si rády půjčují nejen pohádkové knihy, ale
také rády čtou dobrodružné a detektivní příběhy pro děti. V knihovně jsou na zapůjčení
i různé časopisy: pro ženy to jsou Květy a Vlasta, pro děti především měsíčník ABC,
dalšími časopisy k zapůjčení jsou Moje země a Recepty prima nápadů.
Knihy se půjčují na dobu 1 měsíce a časopisy na dobu 14 dnů. Každý čtenář by
měl v této době knihu a časopis vrátit. Je možné po domluvě s knihovnicí půjčovací
dobu prodloužit. Předínská knihovna je rovněž zapojena do spolupráce s knihovnou
v Třebíči v tzv. Výměnném fondu. Tato spolupráce umožňuje bezplatné zapůjčení knih
z Třebíče i na přání čtenářů, kteří mají díky tomu možnost si přečíst tituly, které naše
knihovna přímo nevlastní.
Knihovna je otevřená pro veřejnost vždy každé úterý od 14 hodin do 16.30
a k dispozici je i veřejný internet.
Na závěr žádám čtenáře, kteří mají knihy půjčené delší dobu o jejich
navrácení.
Dana Brychtová

Bubáci a hastrmani
… Mulisák se zrovna přistěhoval do lesa k rybníku za svým kamarádem Brčálem.
… Mulisák žádá mlynáře a starostu v jedné osobě o povolení ke strašení.
… Brčál má strach o svého synka Pulce.
… Mulisák je nemocný a poslal pro svého Bubáčka.
… Mlynářovic Kristýnka a Lucinka učí Bubáčka strašit.
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… Ve mlýně se uvelebil čert.
… Mulisák a Brčál se radí s Kanimůrou.
… Staří si neví rady, mladí se chystají na čerta Haramáše.
… Haramáš je konečně vyhnán a všechno dobře dopadne.
Tak tohle jsou jen střípky kouzelné pohádky, kterou sehráli v neděli 22. 3. členové
školního divadelního kroužku pod vedením pana učitele Augustina. A že se jim to zase
povedlo!
Pohádka vychází ze strašidelných příběhů Josefa Lady a pan učitel napsal role
hercům doslova na míru.
Děj se odehrává hned na několika místech. Jedním z nich je třeba les, kde straší
Mulisák s Bubáčkem. V jejich sousedství bydlí ježibaba Kanimůra a opodál její chaloupky leží rybník, který je domovem vodníků Brčála a Pulce. Kromě strašidel a nadpřirozených bytostí tu ve starém mlýně na kraji vesnice bydlí mlynář s dcerkami Kristýnkou a Lucinkou.
Divadlo v podání malých ochotníků má na předínské škole dlouhou tradici. Již
za císaře pána v době Rakouska-Uherska nacvičovaly místní děti pod vedením svých
učitelů různé scénky.
V podobném duchu se pokračovalo i v dalším období, až nastal vrchol dětského
ochotnického divadla v 50. a 60. letech minulého století. Ač jsou mnozí aktéři tehdejších představení dnes již důchodci, určitě rádi vzpomínají na chvíle strávené na prknech
předínského divadla, ať už kdysi dávno v tělocvičně místní školy nebo v době nedávné
i současné v kulturním domě.
Naše představení budiž poctou všem našim předchůdcům a pozváním pro naše
následovníky.
Mladí předínští ochotníci
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VÁŠ POŽÁR – NAŠE RADOST
Naši mladí hasiči a hasičky
Již před časem zazněla zmínka o náboru zájemců do dětského družstva SDH
Předín. Tak jsme dali hlavy a děti dohromady a náš hasičský „potěr“ byl na světě.
Zájem byl větší, než jsme předpokládali, tak byla zformována rovnou dvě družstva
(mladší a starší žáci).
Obou družstev se hrdinně ujali páni trenéři a zároveň oddaní členové SDH
Předín pan Karel Pokorný a pan Miroslav Novák. Loňská sezóna byla v seznamovacím duchu.
Naši svěřenci se nejprve seznamovali s hasičským vybavením, výstrojí a stříkačkou PS 12. Jako první jsme si vyzkoušeli naše dovednosti na okrskové soutěži
ve Štěměchách, kde jsme i přes drobné nezdary dopadli celkem se ctí. Mladší žáci
se umístili na 4. místě ze čtyř dětských družstev a starší žáci na 1. místě ze dvou
družstev. Tato zkušenost nám dodala odvahy a chuti, tak jsme si zajeli odběhnout 3
soutěže Okresní ligy mladých hasičů (v Kněžicích, ve Starči a ve Výčapech). Naším
nejlepším úspěchem za loňskou sezónu 2014 bylo 10. místo mladších žáků z 23
družstev na soutěži ve Výčapech.
Mladší žáci

Zleva nahoře: trenér Miroslav Novák, David Suchý, Natálie Němcová, Dominik Eis,
Dušan Bouda, trenér Karel Pokorný
Zleva dole: Viktorka Dočkalová, Terezie Vídenská a Iveta Vídenská
Další členové: Patrik Eis, Jan Peroutka, Josef Peroutka
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Starší žáci

Zleva nahoře: trenér Miroslav Novák, Michaela Němcová, Simona Nováková, Vlastimil Plocek Zdeněk Kalina, trenér Karel Pokorný
Zleva dole: Stanislav Plocek, Tereza Dočkalová a Vojtěch Pokorný
Další člen: Daniel Rouš
Do nové sezóny 2015 hodláme naše svěřence vyzbrojit novou silnější stříkačkou
PS 18, takže soupeři se budou mít čeho obávat. Letos máme v plánu odběhnout celou
Okresní ligu mladých hasičů a tímto zveme naše fanoušky do pořádného hasičského
kotle.
Naše díky patří i nečlenům SDH, jmenovitě panu Zdeňku Suchému za pomoc při
trénování. Velkou oporou nám byla obec Předín a firma Fagus v podobě sponzoringu
a samozřejmě SDH Předín.
Doufáme, že nám osud a všichni jmenovaní i nejmenovaní zůstanou nakloněni
a zároveň zveme všechny, kdo by chtěli posílit naše řady – PŘIJĎTE MEZI NÁS.
Karel Pokorný

SDH Předín - ženy
Ahoj,
jmenuji se Klára Bednářová a od loňského roku jsem nová členka u SDH Předín. K hasičům jsem se dostala přes příbuznou Jíťu Polívkovou. Nejdříve jsem jen vyzvídala,
o čem v tom sportu vlastně jde? Dříve jsem si myslela, že je to sport čistě pro chlapy
a ne pro ženy, ale v tom jsem se zmýlila.
Můj první trénink byl spíš tak o seznámení s novými lidmi a hlavně s vybavením.
Předtím jsem vůbec neměla ponětí, co je to například mašina nebo savice. Když jsem
se poseznámila jak s týmem, tak s vercajkem, šlo se do práce. Rozdělily jsme si, co kdo
bude dělat, já jsem u koše. Jana Málková mi vysvětlila co a jak, protože má s košem
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dlouholeté zkušenosti, košařka byla přede mnou. A už to jelo: „Soutěžící na místa! Připravte se!“ PRÁSK! Namotat koš, do kádě a znovu pořád dokola. Ze začátku mi to moc
nešlo, ale po pár zlámaných nehtech jsem se zaběhla a začala se zlepšovat. Když jsem
přišla po tréninku domů, byla jsem celá mokrá, ale tomu se na mém postu nedá zabránit
při tom neustálém lítání z vody do vody. Našim se to prvně moc nelíbilo, že budu chodit
zmáčená, ale pak si zvykli a začali mě hodně podporovat a já jim za to moc děkuji.
Samozřejmě se po pár trénincích začalo jezdit na závody. Musím přiznat, že
na prvních závodech sem měla velké nervy, protože to bylo pro mě úplně něco nového.
Vše dopadlo skvěle! Skončily jsme na 3. místě, což bylo velkým překvapením pro nás
pro všechny. Když jsme byly u předávání cen, ten úspěch a ta atmosféra mi dodaly ještě
větší kuráž a elán do dalších soutěží. I když na pár soutěžích byly nezdary, tak jsem se
do tohoto sportu zamilovala.
Ale abyste si nemysleli, SDH není jenom o soutěžích, ale je to i těžká dřina. Musí
se připravovat různé kulturní akce, jako jsou třeba zábavy a ples. Díky výdělkům z těchto akcí se můžou zúčastňovat všechny družstva předínských hasičů soutěží s kvalitním
vybavením. Další pozitivum, které nám organizace těchto akcí přináší, je i utužování
kolektivu, při kterém panuje vždy super veselá nálada.
Ještě jsem Vám zapomněla představit náš ženský tým, který tvořím já, Jana Málková, Aneta Indrová, Kristýna Boudová, Jana Ježková, Jitka Polívková a Tereza Hlatká.
Já osobně si myslím, že jsme dobrá parta, co táhne za jednu hadici. A i přes neshody
a klučičí kecy jsme my ženy stále vysmáté a „frííí“ a stojí to za to. 
Klára Bednářová

Komunitní škola Předín
V únoru oslavila Komunitní škola Předín již 5. výročí od svého založení. KŠ
nabízí možnost celoživotního vzdělávání a zároveň pracuje na principu otevřenosti
a aktivním zapojování občanů všech věkových kategorií do dění v obci a tím zlepšuje
život v obci jako komunity lidí.
KŠ nabízí za příznivé ceny občanům naší obce i okolních obcí možnost navštěvovat různé vzdělávací, relaxační a tvořivé kurzy. Ve školním roce 2014/2015 otevřela komunitní škola dva kurzy angličtiny, jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé,
oba dva vede lektorka Ing. Ivana Janíková z Třebíče.
Kurz keramiky se koná 1x za 14 dnů ve středu v keramické dílně základní školy.
Zde máme k dispozici vlastní vypalovací pec a dokonce i hrnčířský kruh. Ten bohužel
trošku zahálí, ale snad se brzy najde nějaký odvážlivec a roztočí to na něm, protože
při tvoření výrobků z hlíny se krásně relaxuje.
Každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ probíhá pod vedením Jany Báňové cvičení pro
ženy. Několikrát jsme pořádali také zájezd na plavání do Aquaparku Laguna v Třebíči, který byl bohužel v poslední době rušen z důvodu malého zájmu.
Již se stalo tradicí, že před prvním adventním svátkem pořádáme Adventní tvoření pro děti a dospělé, kde se vyrábí krásné vánoční dekorace a vánoční atmosféru
podtrhuje vůně punče a cukroví.
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Dalším oblíbeným kurzem jsou tradiční recepty z Vysočiny, ke kterým vydáváme pro účastníky i malou kuchařku. Tentokrát jsme vyzkoušeli recepty z listového
těsta a recepty s vůní česneku, byly výborné. Plánujeme recepty ze zelí, muffiny,
škvarkové, netradiční luštěniny, zdravé pokrmy apod.
V letošním roce máme v plánu zájezd do divadla v Brně na nějaké hezké divadelní představení či muzikál.
Velmi nás těší zájem občanů, kteří tyto kurzy navštěvují a zároveň zveme mezi
nás i ostatní. Obsah jednotlivých kurzů je závislý na zájmu a požadavcích ze strany zájemců, proto rádi přivítáme Vaše připomínky, podněty a nápady na nové kurzy
a aktivity.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na realizaci kurzů.
Eva Boudová

Na vědomí všem příznivcům
ochotnického divadla v Předíně
Vážení příznivci ochotnického divadla v Předíně,
jak mnozí z Vás, již jistě víte, budou letošní velikonoční svátky v naší obci bez tradičního divadelního představení v podání místních ochotníků. Ochotnické divadlo
má u nás více jak stoletou tradici, byť s mnohými přestávkami. Na toto dlouholeté
období se znovu podařilo navázat na jaře r. 1999 a tato nepřetržitá 15-ti letá šňůra
pokračovala až do loňského roku. V loňském roce byla též k tomuto malému jubileu, při „zatím“ posledním představení, instalována výstavka, chcete-li takové malé
ohlédnutí za novodobou činností předínských ochotníků. Na konci této výstavky byl
pro rok 2015 umístěn velký otazník. Chtěl bych Vás ujistit, že to nebyla předzvěst definitivního konce této činnosti v Předíně, ale snad jak doufám, jen potřebná přestávka
k nadechnutí do další činnosti. Byť se jedná jen o amatérské ochotnické divadlo, je to
přece jen řehole náročná, a to nejenom na čas. Samozřejmě těch důvodů k zamyšlení
je určitě víc. Například je v dnešní uspěchané době čím dál složitější, skloubit pravidelné divadelní zkoušky s pracovním či studijním vytížením jednotlivých ochotníků.
Je rovněž poměrně složité hledat stále nové hry, které jsme schopni obsadit, nastudovat a ztvárnit, bez složitých zásahů do scénáře. V neposlední řadě je nutné zamyslet
se i nad generační obměnou.
Nicméně chci touto cestou poděkovat všem ochotným ochotníkům za jejich dlouholetou činnost a rovněž Vám, našim divákům, za Vaši vždy hojnou účast při minulých představeních. Pro vaši představu uvádím, že díky Vám
byla divácká účast za uplynulých patnáct let v počtu 6 000, což je v průměru
400 diváků na představení. Vždycky jsme si říkali, že dokud budou chodit lidi, budeme
hrát. Bohužel i tady se projevilo známé pravidlo, že člověk míní, okolnosti mění. Tak
doufejme snad, že někdy brzy na viděnou. Jako malou útěchu připravujeme na pátek 3.
4. 2015 koncert Veselé trojky.
Jen laskavý divák pochopí a promine.
Arnošt Urbánek
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Statistika nuda je…
(Předín + Hory)
počet domů celkem

313

trvale obydlených domů

230

počet obyvatel (k 31. 12. 2014)

695

narození

5

úmrtí

7

přistěhovaní

18

odstěhovaní

14

nejstarší obyvatel

92 let

nejmladší obyvatel

5 měsíců

Vývoj počtu obyvatel
Rok		
Počet obyvatel

1890
893

1900
884

1910
957

1921
1035

1970
858

1980
798

1991
684

2001
697

2011
711

1930
994

1950
929

1961
939

PROSÍM, UKLIĎ PO MNĚ
Jeden z nepříjemných problémů, který se v naší obci často objevuje,
je nezodpovědnost pejskařů vůči svému okolí. Projdeme-li se po naší obci,
kterýmkoliv směrem, či v kterékoliv roční době, s naprostou většinou narazíme na psí exkrement. V těchto případech, znečištění veřejného prostranství výkaly zvířat, se jedná o přestupek a pejskaři svým chováním porušují obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.
Mohlo by se to zdát jako banální věc, ale především pro děti je tato situace i zdraví
nebezpečná, jelikož děti jsou obzvláště citlivé a náchylné vůči nemocem. Exkrement
totiž může být plný různých parazitů přenosných na člověka jako např. škrkavek, roupů
a tasemnic. U malých dětí lze předpokládat krom sekundárního i přímý kontakt s výkaly
a tím se riziko nakažení zvyšuje. Kromě toho, určitě chce mít každý z nás v naší vesničce nejen pořádek a čisto, ale i zdravé prostředí a při procházce nekoukat na kdejaké
hovínko.
Proto milí pejskaři, až příště půjdete venčit své mazlíčky, vezměte si PROSÍM
do kapsičky sáček a ukliďte po svém pejskovi, on sám to udělat nemůže.
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Desatero zodpovědného pejskaře
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přihlásit svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na obecním úřadě.
Zaplatit za něj poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o místním
poplatku ze psů.
Označit psa evidenční známkou, kterou držitel psa obdrží po zaplacení
poplatku, s označením „Obec Předín + evidenční číslo psa“.
VŽDY po pejskovi UKLIDIT !!!
Dbát na to, aby byl pejsek při pohybu na veřejných prostranstvích na vodítku (s náhubkem pří konání kulturních a sportovních akcích).
Nenechat pejska běhat v místech, která slouží pro hru dětí nebo ke sportovnímu vyžití.
7.
8.

9.
10.

Pro volné běhání psa využít okolí Předína.
Respektovat spoluobčany a nenechat pejska, aby někoho na ulici obtěžoval - zvláště
děti a seniory.
Naučit pejska poslušnosti několika základními povely.
Respektováním těchto pravidel se pejskař
vyvaruje rizika zaběhnutí popř. ztráty
pejska, napadení či pokousání spoluobčana
pejskem a ostatních nepříjemností.
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Znovu a znovu k odpadovému hospodářství
Opět se v tomto vydání našeho zpravodaje vracíme k odpadovému hospodářství,
které je obec povinna ze zákona zabezpečovat a plnit. Ze zákona je původcem odpadu
obec, na jejímž území odpad vzniká a je povinna vytvořit takové podmínky a systém,
aby občan měl kam, jednotlivé druhy odpadů odkládat. Zastupitelstvo obce Předín
schválilo na minulém zasedání Obecně závaznou vyhlášku (OZV), která zahrnuje novelu zákona č. 185/2001Sb., v platném znění a je níže v tomto vydání publikována.
Vyhláška rozšiřuje systém třídění o velkoobjemové kontejnery a tisíci litrové hnědé
kontejnery na ukládání biologicky rozložitelných odpadů (tzn. odpad ze zahrádek, domácností aj.). OZV se dále rozšiřuje o třídění a odkládání kovů a to prostřednictvím
velkoobjemového kontejneru u zemědělského družstva a sítě sběrných dvorů.
Z toho vyplývá, že tlak na třídění jednotlivých druhů odpadů je a bude stále větší,
neboť skládkování směsných nevytříděných komunálních odpadů (KO) bude od roku
2025 zakázáno úplně. Dnes platíme za tunu uloženého směsného KO na řízenou skládku 1 127,- Kč plus doprava. Naopak některé vytříděné komodity generují zisk. To znamená, že třídit opad se vyplácí a do budoucna bude vyplácet. Má to samozřejmě také
zásadní vliv na cenu místního poplatku, který je po započtení všech nákladů pro naši
obec stanoven ve výši 400,- Kč na občana. Pokud chceme tuto cenu udržet i do budoucna nezbude nám nic jiného než třídit, třídit a zase jen třídit.
Dále chci upozornit na nakládání se stavebním odpadem. Stavební a demoliční
odpad není z pohledu zákona komunálním odpadem a proto ho lze použít, předat či
zlikvidovat jen zákonem stanoveným způsobem. To znamená, že malé množství lze
odevzdat do sítě sběrných dvorů, velké množství pak přímo na skládku v Petrůvkách
anebo vytřídit a pokud možno znovu použít jako stavební materiál. Chtěl bych upozornit, že náklady na uložení a likvidaci stavebních odpadů si hradí každý sám.
V současné době řešíme také likvidaci poměrně velkého množství různých druhů
odpadů na hřbitově. I zde budeme nuceni přistoupit k třídění jednotlivých recyklovatelných komodit. Například: plasty, sklo, biologicky rozložitelné odpady a další. K tomuto
účelu budou v dohledné době, umístěny na hřbitově příslušné kontejnery opatřeny návodem co lze do kterého odkládat. Proto apeluji na všechny návštěvníky hřbitova, aby
věnovali této změně maximální pozornost a třídili, alespoň to, co vytřídit lze.
Zásady správného třídění odpadů
•
•
•

Odkládejte odpad jen do příslušných kontejnerů a dodržujte na nich uvedené
pokyny.
Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi.
Zmenšujte objem odpadu.
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•
•
•
•

Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří!
Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu,
může to být tím, že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně!
Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění nelze ho už recyklovat.

Ke správnému třídění odpadu v domácnostech jsou na obecním úřadě k dispozici barevně rozlišené tašky. Žádáme občany, kteří při roznosu třídících tašek nebyly zastiženi
doma, mohou si je kdykoliv vyzvednout na OÚ.

OBEC PŘEDÍN
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Předín
Zastupitelstvo obce Předín se na svém zasedání dne 25. 2. 2015 usneslo vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Předín a v místní části Hory, včetně nakládání se stavebním
odpadem.
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Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a)

tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
kovy, drobné elektrozařízení a baterie, textil,

b) odpad z údržby zeleně ze zahrad, parků a biologicky rozložitelný komunální
odpad,
c)

objemný odpad,

d) nebezpečné složky komunálního odpadu,
e)

směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1
písm. a), b), c) a d).
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na stanovištích na území
obce Předín a v místní části Hory. Stanoviště jsou vymezeny v Příloze č. 1 této vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást nebo v síti sběrných dvorů svozové firmy
ESKO-T.
3) Zvláštní sběrné nádoby umístěné na stanovištích jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) papír a lepenka – barva modrá,
b) sklo bílé – barva bílá,

c) sklo barevné – barva zelená,

d) plasty, PET lahve a nápojové kartony – barva žlutá,

e) biologicky rozložitelný odpad – velkoobjemové kontejnery a kontejnery – barva hnědá,
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f)

drobné elektrozařízení a baterie – barva červená,

g) kovy,

h) textil.

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu1 je zajišťován dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených a dále je zajišťován v síti
sběrných dvorů svozové firmy ESKO-T. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem, na úřední desce a webových stránkách obce.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob.

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním
rozhlasem a na úřední desce obce.

3)

Objemný odpad lze také odevzdávat v síti sběrných dvorů svozové firmy ESKO-T.
Článek 6
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a)

typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,

b)

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

1
Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Četnost svozu komunálního odpadu určuje svozové firmě obec Předín, která informace o svozech průběžně zveřejňuje na úřední desce obecního úřadu, webových
stránkách obce a ve Zpravodaji obce Předín.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Stavební odpad je také možno ukládat do sítě sběrných dvorů svozové firmy ESKO-T, a to v souladu s provozním řádem sběrného dvora a po dohodě se správcem
sběrného dvora.
Článek 8
Zrušovací ustanovení

1)

Zrušuje se OZV č. 1/2009 ze dne 05. 05. 2009 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů.

2)

Zrušuje se OZV č. 1/2011 ze dne 10. 05. 2011 o místním poplatku za provozovaný
VHP nebo JTHZ povolené MF podle jiného právního předpisu.

3)

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. 14. 3. 2015.

František Vrbka, místostarosta obce		
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Arnošt Urbánek, starosta obce

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015
Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad
v obci Předín a v místní části Hory
PAPÍR
modré kontejnery

SKLO BÍLÉ
bílé kontejnery

SKLO BAREVNÉ
zelené kontejnery

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY
žluté kontejnery

BIOODPAD
hnědé kontejnery
velkoobjemové kontejnery

KOVY

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
A BATERIE
červený kontejner
TEXTIL

• Předín
2 kontejnery u prodejny smíšeného zboží
1 kontejner u Konzumu
• Hory
1 kontejner na návsi
• Předín
2 kontejnery u prodejny smíšeného zboží
1 kontejner u Konzumu
• Hory
1 kontejner na návsi
• Předín
2 kontejnery u prodejny smíšeného zboží
2 kontejnery u Konzumu
• Hory
1 kontejner na návsi
• Předín
4 kontejnery u prodejny smíšeného zboží
2 kontejnery u Konzumu
• Hory
1 kontejner na návsi
• Předín
2 kontejnery u prodejny smíšeného zboží
1 kontejner u konzumu
1 VOK u fotbalového hřiště
1 VOK za školou
• Hory
1 kontejner na návsi
• Předín
1 velkoobjemový kontejner před areálem
„ZVOZD“
• Předín
1 kontejner u prodejny smíšeného zboží
• Předín
1 kontejner u základní školy
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I VY SE MŮŽETE PODÍLET
NA TVORBĚ A OBSAHU
PŘEDÍNSKÉHO ZPRAVADAJE.
PIŠTE A POSÍLEJTE NÁM
VAŠE KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSPĚVKY,
RÁDI JE UVEŘEJNÍME.
ou.predin@tiscali.cz
(uzávěrka příštího vydání je 13. 9. 2015)
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