PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 32

Babočka kopřivová na jasmínu při cestě k Hájku

Vážení občané,
Za několik dnů končí volební období 2010 – 2014. Prvním
dnem nových voleb končí mandát současného Zastupitelstva
obce. Protože mi nepřísluší hodnotit práci obecního úřadu
ani zastupitelstva obce za uplynulé volební období, dovolím
si zmínit několik obecných poznámek. Lze konstatovat, že
všechny body, v rámci místního programu obnovy vesnice,
které zastupitelstvo přijalo jako prioritní, na začátku tohoto
volebního období byly splněny. Nad rámec zmíněného programu právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
suchého poldru nad Strhankou. Realizace této stavby bude
zahájena ještě na podzim letošního roku. Na všechny tyto investiční i neinvestiční akce se dařilo získávat financování formou dotací, což je pro
rozvoj obcí zcela zásadní. Na druhé straně jistě existuje řada věcí, které z mého pohledu
nemají takový význam, ale z pohledu občanů mohou mít význam zcela opačný a které
se vyřešit či zrealizovat nepodařilo. Nicméně
Chci touto cestou poděkovat všem zastupitelům, organizacím, spolkům, všem
spoluobčanům i všem konstruktivním kritikům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na realizací jednotlivých akcí a přispěli tak k všestrannému rozvoji naší krásné obce.
Závěrem chci pozvat všechny naše občany – voliče k nadcházejícím komunálním
volbám, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014.
Arnošt Urbánek, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín

nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období duben 2014 – září 2014

-

21-14-3 ( 29.5.2014 )
Zastupitelstvo obce
schválilo :
účetní závěrku Obce Předín za rok 2013.
Závěrečný účet obce Předín za rok 2013 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2013 bez výhrad.
Smlouvu č. 12120803 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
6 416 950,50,- Kč na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“.
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 12_14 s Nadací ČEZ, Praha
ve výši 100 000,- Kč na projekt „Stavební úpravy a nákup zařízení kuchyňky v KD“.
Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina: KUJIP00VSQBI na podporu
vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 31 000,- Kč.
Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina: KUJIP00VSMLW na podporu
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích ve výši 24 700,- Kč.
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Smlouvu o dílo č. S1403908 na dodávku a montáž oken a dveří v celé budově mateřské školy za cenu 212 480,- Kč, Smlouvu o dílo č. S1401568 na dodávku a montáž
vchodových dveří v bytovém domě č. p. 230, 231 za cenu 63 090,- Kč, Smlouvu
o dílo č. S1401574 na dodávku a montáž oken na WC v budově kulturního domu
za cenu 23 173,- Kč a Smlouvu o dílo č. S1401570 na dodávku a montáž okna v kadeřnictví v budově kulturního domu za cenu 12 869,- Kč.
Dohodu uzavřenou podle § 8, odst. 3, 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění mezi Obcí Předín a svazkem
Vodovody a kanalizace Třebíč, jejímž předmětem je zejména vymezení rozsahu
vlastnictví vodovodů jednotlivých vlastníků a zajištění provozu provozně souvisejících veřejných vodovodů.
zařazení území obce Předín do území působnosti MAS Podhorácko na období 2014
– 2020.
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Michalem a Lenkou Hekrlovými, Předín 123,
675 27 na prodej pozemku p.č. 2056/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
29 m2 za cenu 1015,- Kč.
záměr prodeje pozemku p.č. 1387 – trvalý travní porost o výměře 266 m2. Částí
pozemku protéká bezejmenná vodoteč, toto bude v kupní smlouvě ošetřeno věcným
břemenem.
záměr směny pozemku p.č. 1381/32 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví manž. Michálkových za část pozemku p.č. 1381/1 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví Obce
Předín a záměry prodeje pozemků p.č. 1381/1-ostatní plocha o výměře cca 325 m2,
p.č. 1381/1-ostatní plocha o výměře cca 297 m2, p.č. 1381/31-zahrada o výměře
347 m2, p.č. 1381/33-zahrada o výměře 100 m2, p.č. 1411/31-zahrada o výměře
111 m2 a p.č. 209/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2.
Nemocnici Třebíč, p. o., poskytnutí finančního daru na zakoupení laparoskopické
věže pro operační sál nemocnice ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu k uzavření
Darovací smlouvy.
kupní smlouvu č. 260514 mezi Obcí Předín a AGR GASTRO s.r.o. Žďár nad
Sázavou na koupi zařízení do kuchyňky v kulturním domě dle cenové nabídky
CP103/2014 ve výši 165 505,- Kč.
souhlasí :
s dalším postupem při naplňování Rozhodnutí č. 14169366-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí ČR na akci „Suchý poldr nad Předínem, k.ú. Předín“. Budou prováděny další
kroky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
22-14-4 ( 15.7.2014 )
Zastupitelstvo obce
stanovilo :
v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že
ve dnech 10. a 11. října 2014 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce Předín
voleno celkem 15 členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018.
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schválilo:
Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV00875.008 v rámci grantového programu
Naše školka 2014 mezi Obcí Předín a Krajem Vysočina, na realizaci akce „Celková oprava sociálního zařízení a výdejny stravy ve 2. třídě MŠ v budově MŠ“,
ve výši 150 000,- Kč.
Příkazní smlouvu č. 3414 mezi Obcí Předín a Stavonou Jihlava, spol. s r.o.
na výkon inženýrské činnosti na akci: „Suchý poldr nad Předínem, k. ú. Předín,
ve výši 59 290,- Kč vč. DPH.
Smlouvu o dílo č. 9/2014 mezi Obcí Předín a VZD Invest s.r.o. Pardubice na zajištění projektu pro provádění stavby „Suchý poldr nad Předínem, k. ú. Předín
za cenu ve výši 42 350,- Kč vč. DPH.
Smlouvu o dílo č. S15-043-0070 mezi Obcí Předín a Swietelsky stavební s.r.o.
Pelhřimov na akci: Oprava místní komunikace u bytovky č. p. 230 - 231 a oprava chodníku před obecním úřadem za dohodnutou cenu 547 255,74,- Kč vč.
DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Předín a firmou Gazkomplet spol. s r.o. Třebíč na instalační práce v objektu mateřské školy v Předíně, které spočívají ve výměně
plynového kotle a zásobníku TV vč. rozvodů ve II. NP a výměny plynového
kotle v I. NP za smluvní cenu 204 698,- Kč vč. DPH.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420002213
se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 vč. Dodatku č. 1, který je její součástí.
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Josefem Šindelářem, Předín 218, 675 27,
na prodej pozemku p.č. 1411/31 – zahrada o výměře 111 m2 a pozemku p.č.
209/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 za cenu 6195,- Kč.
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Vladimírem a Michaelou Němcovými, Předín 180, 675 27, na prodej pozemku p.č. 1381/37 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 312 m2 za cenu 10920,- Kč.
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Jiřím Navrátilem, Bítovánky 6, 675 26 Želetava, na prodej pozemku p.č. 1381/33 – zahrada o výměře 100 m2, pozemku
p.č. 1381/31 – zahrada o výměře 347 m2, pozemku p.č. 1381/36 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 310 m2 a díl a) pozemku p.č. 1381/1 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 22 m2. Výměra prodávaných pozemků je
779 m2 za cenu 27265,- Kč.
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Předín a Michaelou Malou, Předín 23, 675 27, na prodej pozemku p.č. 1387 – trvalý travní
porost o výměře 266 m2 za cenu 9310,- Kč.
směnnou smlouvu mezi Obcí Předín a manž. Michálkovými, Předín 215, 675 27
na směnu pozemku p.č. 1381/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), díl b)
o výměře 48 m2 ve vlastnictví Obce Předín za pozemek p.č. 1381/32 – zahrada,
díl c) o výměře 58 m2 ve vlastnictví manž. Michálkových.
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Letem obecním světem
Nazdar, tati!
To bylo zatím poslední představení našich ochotníků, které nám zahráli 19.4.
a 20.4.2014. Již patnáctkrát nám v „nové éře“ předínského ochotnického divadla zpestřili velikonoce kulturním zážitkem - představením se zpěvy nebo bez, ale vždy zahraného s chutí a pro potěchu svých fanoušků.
Letošním představením byla lidová opereta o dvou dějstvích Bohuslava Nádvorníka
s názvem Nazdar, tati! Šlo o volné pokračování divadelní hry, kterou jsme již viděli Nejlíp je u nás.
Divadelníci teď stojí před rozhodnutím, co dál?
Jeden z fanoušků jim na poslední plakát výstavy fotografií, které mapovaly 15 letou
tradici ochotnického divadla v Předíně, napsal: Přimlouvám se za všechny nadšené diváky! Těšíme se na příští rok!!! (a srdíčko).
A další připsali: Připojujeme se k názoru a moc držíme palce. Přejeme pevné nervy
a nám divákům další úžasné představení (usměvavý smajlík). I já se připojuji k jejich
přání.
Sobotní a nedělní představení zhlédlo 380 diváků. Komu děkujeme za pěkný zážitek?
Charlimu Wonderovi - Arnoštu Urbánkovi, Šárce Ctiradové - Ivaně Vrbkové, Václavu Vondrovi - Františkovi Vrbkovi, jeho ženě Elišce - Romaně Mašterové, Hance jejich
dceři - Janě Běhounkové, Štěpánce Capicarové - Miluši Vybíralové, jejímu synovi Rudovi - Standovi Tománkovi, listonošovi Albínu Balbínovi - Bohumilovi Královskému,
Aloisovi Havrdovi - Honzovi Petrů, Mary Hallové - Andree Královské, Tommymu, jejímu synovi - Lukášovi Tománkovi, Stanislavu Vránovi, hostinskému - Jiřímu Frencovi,
Věře, jeho ženě - opět Andree Královské, jejich dceři Zdeně - Anetě Navrátilové a řídícímu a kapelníkovi Josefu Adamcovi - Miroslavu Tindlovi. Zpěvy nacvičila a na klavír
doprovodila Ivana Suchnová, napovídal František Krutiš, scénu vyrobil Arnošt Urbánek, herce líčila Irena Olivová a scénu osvětloval Zdeněk Skála.
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Stavění máje a čarodějnice
Středeční odpoledne u Strhanky 30.4.2014 nás vítalo modrou oblohou a to byl dobrý
předpoklad ke zdárnému konání akce - stavění máje a čarodějnice.
A co nás čekalo ? Nejprve se chystala pařezová šou, potom se pentlila a následně
stavěla májka, došlo i na vyrábění čarodějnic a jejich následné upálení na hranici.
Akci organizoval májový a čarodějnický výbor a občerstvení zajišťoval Sokol Předín.
McRAI Cup
24.5.2014 se v našem sportovním areálu u Strhanky konal McRAI Cup - třebíčský vytrvalostní pohár. Jedná se o závody, které se pořádají od dubna do června 2014
na území města Třebíč, také v obci Kamenná a letos i v naší obci. Jsou určeny pro
širokou veřejnost - zejména děti, mládež a dospělé. Tři z šesti pořádaných akcí jsou
zařazeny do Krajského poháru Kraje Vysočina v triatlonu. Závodníci z řad veřejnosti
se tak mohou setkat a „poměřit síly“ s těmi nejlepšími triatlonisty z vysočiny i České
republiky.

Okolí fary
Konečně na jaře letošního roku došlo v okolí fary ke změnám. Za pomoci obce
a farníků byla vyčištěna farská zahrada. Práce to dalo dost. Teď stojíme před otázkou,
co dál. Samotná budova fary je v neutěšeném stavu, stejně tak i kostel a jeho okolí. Vše
v centru obce, nedělá nám to dobrou vizitku.
Dětský den
V sobotu 30.5.2014 jsme se sešli ve sportovním areálu u Strhanky na akci Dětský
den. Pořádala ji obec Předín a Sokol Předín. Na 12-ti stanovištích čekaly na děti rozmanité úkoly, v altánu pod vedením Leoše Nováka se ozývalo dětské karaoke. Jedním
bodem programu bylo již tradičně vydražení a následné pokácení máje. Akce se zúčastnilo více jak 70 dětí.
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Předín CUP
V sobotu 28.6.2014 ožilo naše fotbalové hřiště dalším ročníkem tradičního fotbalového turnaje Předín CUP 2014. Letos se ho zúčastnilo 10 družstev ( Kolco a spol.,
Opatov, Třebíč, S.B. Hory, Jája, Ptáci, Hrča, Super ptáci, Staršnice a Hříbci ). Akce
byla zahájena v 8,00 hodin, bylo sehráno 24 zápasů a slavnostní zakončení a vyhlášení
vítězů proběhlo v 16,00 hodin. A komu máme blahopřát ? Letošním šampionem se
stalo družstvo Kolco a spol., na druhém místě se umístil Opatov a třetí příčka patřila
družstvu z Třebíče.

Výměna oken a zateplení budovy základní školy
V červnu 2014 započaly práce na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Předín“.
V současnosti jsou práce u konce - budova školy byla zateplena, byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře, zateplena půda a škola dostala nový kabát. Práce provedla firma Vlastimil Zelený, Brtnice. Vzhledem ke stáří a složitosti budovy se realizace neobešla bez drobných problémů. Žáci měli o týden kratší minulý školní rok a o týden se jim
prodloužili, díky ředitelskému volnu, prázdniny. Do lavic zasedli 8.9.2014. V budoucnu
nás čekají další investice do této budovy.
Celkové výdaje akce jsou 11 687 698,38,- Kč, celkové způsobilé výdaje jsou
7 129 945,- Kč. Dotace ze SFŽP představuje 5% celkových způsobilých výdajů, což
činí 356 497,25,- Kč a dotace z rozpočtu Evropské unie, Fondu soudržnosti bude činit
maximálně 6 060 453,25,- Kč, což je 85% celkových uznatelných výdajů, příspěvek
příjemce dotace činí 712 995,- Kč, což je 10% z celkových uznatelných nákladů. Rozdíl
uvedených částek jde na vrub obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
Výměna oken, vstupních a únikových dveří a výměna osvětlení za úspornější
v budově MŠ
Také v budově mateřské školy se začátkem prázdnin začalo s rekonstrukcí - jde
o akci „Výměna oken, vstupních dveří a výměnu stávajícího osvětlení za úsporněj7

ší v obou podlažích budovy MŠ“. Obec Předín získala
z Fondu Vysočiny - program Naše školka 2013 dotaci
ve výši 126 581,-Kč. Náklady na výměnu oken činily
212 480,-Kč (firma Svět oken, s.r.o.Vsetín) a na osvětlení 80 693,-Kč (firma ELMI SYSTEM, s.r.o., Třebíč).
Nové plynové kotle pro MŠ a Zdravotní středisko
V budově mateřské školy nás na jaře začalo zlobit topení. Oprava by byla náročná,
kotle již dosloužily a tak bylo rozhodnuto vyměnit je za nové úspornější. V přízemí
budovy MŠ se teď nacházejí dva nové kondenzační kotle, jeden pro mateřskou školu
ve 2NP a druhý pro zdravotní středisko a mateřskou školu v 1NP.
Rekonstrukce kuchyňky v KD
O prázdninách proběhla v kulturním domě akce „Stavební úpravy a nákup zařízení
kuchyňky v KD“. Stávající zařízení kuchyňky v kulturním domě bylo po 35 letém

8

provozu již zastaralé a nevyhovující. Na akci jsme získali
finanční příspěvek Nadace ČEZ ve výši 100 000,-Kč. Celkové náklady na tuto akci činily: vybavení kuchyňky - AGR
GASTRO, s.r.o. Žďár nad Sázavou 165 505,- Kč, elektroinstalace – ELMI SYSTÉM, s.r.o. Třebíč 26 943,- Kč + stavební materiál a práce.
Kuchyňku teď máme moderní s novými obklady a nerezovým zařízením.
Rekonstrukce sociálního zařízení v KD
Ve stejném stavu jako kuchyňka v KD bylo i sociální zařízení. A tak tento rok došlo
i na jeho rekonstrukci. Byly provedeny nové rozvody vody, elektřiny, nové odpady
a osazena nová okna a dveře.
Nové sociální zařízení v přízemí kulturního domu nám už nebude dělat ostudu. Celkové náklady činily necelých 300 tisíc korun.

Akce byla podpořena z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny částkou ve výši 106 000,- Kč.
Nová okna v kadeřnictví a nové vchodové dveře v osmibytovce
Nová okna jsou také v kadeřnictví a obecní bytovce byly osazeny nové plastové
dveře.
Rekonstrukce místní komunikace
Před poutí byla dokončena rekonstrukce místní komunikace k obecní 12-ti bytovce. Předpokládaná cena díla je 439 000,- Kč. Práci provedla firma SWIETESKY
stavební s.r.o.
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Svoz nebezpečného odpadu
20.9.2014 se uskutečnil v naší obci svoz nebezpečného odpadu. Od občanů se vybíraly tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií,
zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácnosti (fény, varné
konvice, telefony). Drobnou závadou při tomto svozu bylo, že někteří občané ke svozu donesli nekompletní televizory (vykuchané). Takovéto televizory patří do sběrného
dvora a firma ESKO–T je při svozu nebezpečného odpadu neodvezla.

Co nás čeká:
-

26.9.2014 pouťová zábava Sokola Předín s hudbou KALYBR
27.9.2014 pouťová zábava SDH Předín s hudbou NOISE + EXTÁZE
28.11.2014 KŠ – Adventní tvoření
27.12.2014 Předsilvestrovský výstup na Mařenku
10

-

31.1.2015 Ples SDH Předín s hudbou KALYBR
21.2.2015 Ples Slavie Chlístov s hudbou FONTÁNA
28.2.2015 Školní ples s hudbou CREDIT

Rozšíření ordinačních hodin od 1. 9. 2014
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Předín (MUDr. Zdeňka Kotyzová, sestra Lenka Hobzová)
PO 11:00-15:30
ČT 10:00-16:00, odběry 11:00-11:45
Opatov (MUDr. Zdeňka Kotyzová, sestra Lenka Hobzová)
PO 16:00-18:00
ST 7:00-12:00
ČT 7:00-9:00
Třebíč, Poliklinika Vltavínská (MUDr. Boris Hronza)
PO 7:00-12:00
ÚT 7:00-12:00
ST 7:00-12:00
ČT 13:00-18:00
PÁ 7:00-12:00

Co se děje v základní škole
V novém kabátě
Do nového školního roku vstoupila předínská škola v novém kabátě. Má nová okna
a novou fasádu a moc jí to takhle sluší, už to opravdu potřebovala.
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Po prodloužených prázdninách zasedlo do školních lavic 124 žáků, z toho 12 prvňáčků.
Učitelský sbor pracuje téměř ve stejném složení jako v minulém školním roce, přibyla paní učitelka Eva Procházková z Třebíče.
Je před námi spousta práce a v opravené škole nám to určitě půjde jako po másle.
Nová fasáda je krásná, ale jistě mi dáte za pravdu, že pro školu je daleko důležitější to,
aby se v ní žáci něco naučili, aby se v ní bezpečně cítili a aby do ní rádi chodili. Tohle
všechno je jen v našich rukou a já pevně věřím, že se to ve školním roce, který právě
začal, opět podaří.
Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín
Environmentální výchova v ZŠ Předín
Environmentální výchova? Proboha, co to je? Někdo znalý dané problematiky ví,
že se jedná o výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem neboli ekologickou
výchovu. Ta na naší škole není sice vyučovacím předmětem, ale prolíná celý Školní
vzdělávací program (ŠVP) a vytváří komplexní systém, který umožňuje soustavné působení na všechny složky žákovy osobnosti - na 1. stupni především v prvouce, vlastivědě a přírodovědě, na 2. stupni pak v rámci přírodopisu, zeměpisu, chemie, výchovy
ke zdraví, výchovy k občanství a pracovních činností.
Naše škola vychází především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb. Protože
jsme venkovská škola, žáci naší školy už tak mají blízký vztah k přírodě, a realizací
environmentální výchovy chceme dosáhnout toho, aby jejich vztah k přírodě byl ještě
těsnější, aby pochopili různé souvislosti mezi lokálními a globálními problémy, byli
aktivní, tvořiví, tolerantní, vstřícní a ohleduplní k prostředí.
Součástí naší školy je i nová Přírodní učebna ( na její vybudování jsme získali finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí) za budovou školy, jejíž součástí
jsou vyvýšené záhony, bylinková spirála, skalka, broukoviště,… kde je realizována celá
řada nejrůznějších aktivit v rámci vyučovacích předmětů.
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Realizace environmentální výchovy probíhá různými formami v rámci vyučování,
projekty, besedami, výukovými programy, projektovými dny apod.
Akce z loňského školního roku

Žáci 7. a 8. ročníku 18.9.2013 navštívili Dvůr Ratibořice, který se specializuje
na chov koz, na produkci a prodej kozích
biovýrobků.

Starší žákyně školy uspořádaly v září
pod vedením paní učitelky Vandy Vyhnálkové Lesní hrátky pro předškoláky. Součástí her byly i úkoly např. poznávání hub,
házení šiškou na cíl, stavba z přírodnin,
sběr hub a další. Všechny úkoly naše předškoláky nadchly a plnili je s nadšením.

ŠELMY – tak to byl název výukového
programu ZOO Jihlava, který na jedničku
zvládli šesťáci i sedmáci.

ŠKOLNÍ ZVÍŘÁTKO
V průběhu října naše škola získala jako
dar dva osmáky degu. Po celý školní rok se
o ně dobře starali žáci 7. ročníku. A chtějí
se starat i letos! Tak mám velkou radost, že
o osmáky se budou starat moji osmáci 
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ADOPCE ZVÍŘÁTKA
– ZOO JIHLAVA
V průběhu vánočních svátků jsme
vybrali penízky na roční adopci zvířátka
v ZOO Jihlava. Je jím ocelot dlouhoocasý
neboli margay.

ZÁCHRANNÁ STANICE IKAROS
Rok s rokem se sešel…a zase se u nás
„objevil“ pan Hořák se svými zvířátky.

ZVOZD Horácko – 25.4.2014 - žáci
8. a 9. ročníku navštívili bioplynku v nedalekém Opatově, kterou provozuje ZVOZD
Horácko.

Jako každý rok, tak i ten minulý nebyl výjimkou, a naše škola podpořila svou
účastí Projekt „Zdravý kraj Vysočina“ –
VI. ročník - akce Čistá vysočina 2014

ESKO-T TŘEBÍČ - 2.5. 2014 - exkurze 7., 8. a 9. ročníku
Nejen dotřiďovací linka, ale i skládka
TKO Petrůvky byla cílem této exkurze,
během které mohli žáci naší školy vidět
a slyšet vše, co se týká tuhého komunálního odpadu, třídění a následné recyklace.
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DEN ZEMĚ – celoškolní projekt –
18.6.
Žáci 9. ročníku pod vedením paní učitelky Adámkové zorganizoval projektový
den - Den Země.
SBĚR SUROVIN
V loňském školním roce naše škola
sbírala starý papír a sušenou pomerančovou kůru.
Celkem naši žáci nasbírali 16,4 tun starého papíru a 140 kg pomerančové kůry.
Za všechny uvedené suroviny jsme získali
21 884 Kč. Téměř za 10 000 Kč jsme nakoupili odměny, opět jsme ocenili všechny
sběrače. Zbývající peníze budou použity
na jízdné různých exkurzí, drobné odměny
apod.
Vyhodnocení sběru surovin proběhlo při červnovém shromáždění celé školy
na školním hřišti.
Mgr. Dagmar Suchá, učitelka ZŠ Předín

a ve škole mateřské.....
Program naší mateřské školy je již dlouhá léta orientován do přírody. Nejinak tomu
bude i v tomto školním roce. Z bohaté nabídky vzdělávacích materiálů jsme si vybrali
publikaci Vyprávění starého stromu a celým školním rokem bude prolínat stejnojmenný
projekt.
Už tu máme téměř konec září a naše děti vyrážejí do okolí školky pozorovat stromy.
Mají za úkol vybrat si z nich ten nejkrásnější, nejkošatější, nejvyšší, nejsilnější no prostě krásný starý strom, který v naší obci roste již dlouhá léta.
Ty nejmenší děti vyrazily směrem ke hřbitovu a zaujal je strom, který svoji mohutností vynikal nad ostatními. Je to starý „kaštan“ u brány na hřbitov. Každý rok je
obsypán kaštany a my je chodíme rádi sbírat. Jsou příjemné na omak, můžeme si s nimi
hrát, vyrábět z nich zvířátka. Tak to je ten strom, co si pro letošní školní rok vybereme,
budeme se sem vracet a pozorovat jeho proměny během roku. Jeho správný název je
jírovec, pro děti poněkud neobvyklé slovo, málo se používá, ale už se s ním seznamují.
Dívali jsme se do jeho koruny, zkoušeli jsme, kolik dětí obejme jeho kmen, vyzkoušeli
jsme si, jak píchají plody schované ještě v zelené peřince.
Trochu starší děti z 2. třídy mateřské školy se vydaly hledat zajímavý strom na kopec
nad Předínem směrem k Hájku. V louce tam stojí rozložitý osamělý strom. Pravděpo15

dobně jasan. Musíme si to ještě v chytrých
knihách nebo u nějakého odborníka ověřit. I toto místo je častým a oblíbeným cílem našich vycházek. Můžeme se tu volně
proběhnout, zkusit si aspoň kousek vylézt
na myslivecký posed a vyzkoušet si svoji
odvahu a šikovnost. A ten rozhled z tohoto
místa stojí opravdu za to.
Stromy už máme vybrané a co dál?
Na podzim budeme sbírat plody z různých stromů, uděláme jejich výstavu, některé jistě ochutnáme, budeme zkoumat,
co se skrývá uvnitř, možná si navlečeme
korále z jeřabin. Budeme sbírat nejrůznější
přírodniny a určovat, co do přírody patří
a co ne.
V zimě vyrobíme jednoduchá krmítka
pro ptáčky, budeme pozorovat ptáky a také
prozkoumáme, co se skrývá pod kůrou stromů. Zjistíme, že nemáme jenom stromy
listnaté, ale že tu rostou hlavně v lese také
stromy jehličnaté. Seznámíme se s tím, co
se vyrábí ze dřeva, vyzkoušíme vyrobit ze
starého papíru papír nový recyklovaný.
Na jaře posloucháme a ohmatáváme les. Pozorujeme první jarní změny na stromech
(pupeny, květy), povíme si o užitečnosti včel a větru při opylování. Vyzkoumáme, co
má strom pod zemí.
Na konci školního roku budeme provádět nejrůznější pokusy – např. vypařování
vody z listů, barevné paletky, otisky žilnatiny, pozorování lupou. Budeme poznávat
stáří stromu podle letokruhů. Možná přijdeme i na to, co se děje se stromem, když umře.
A co umí vyprávět takový starý strom? Ten už toho pamatuje. Možná i nám něco
poví. Budeme se těšit.
Muiluše Pospíšilová

Komunitní škola Předín
Komunitní škola nabízí pro školní rok 2014/2015 odpolední a večerní výuku pro
všechny zájemce.
Kurz angličtiny pro začátečníky 		
25 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English
a budou se konat každé úterý od 18:00 do 19:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 21.10.2014.
Cena celého kurzu při počtu 8 zájemců bude 1700,- Kč.
Tento kurz je určen pro nové zájemce.
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Kurz angličtiny pro pokročilé 		
25 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English
a budou se konat každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu
21.10.2014.
Cena celého kurzu při počtu 6 zájemců bude 2200,- Kč. Tento kurz je pokračovacím
kurzem, ale je určen i pro nové zájemce.
Počítačový kurz nejen pro seniory
3 lekce (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektor Ing. Jan Tesař. Počítačový kurz je určen pro úplné začátečníky,
kteří se chtějí nenáročnou formou naučit pracovat s počítačem a začít využívat internet
a e-mail. Výuka se bude konat v pondělí v ZŠ, hodina a datum zahájení bude upřesněna
dle zájmu účastníků o kurzy. Cena kurzu při počtu 6 zájemců bude 270,- Kč, tzn. 90,Kč/1 lekci.
Kurz keramiky 			
(1 lekce 120 min) - cena 50,- Kč/1 lekci
+ vstupní jednorázový poplatek na materiál 100,- Kč
Kurzy budou probíhat v keramické dílně ZŠ 1x za 14 dnů, vždy ve středu od 17:00
– 19:00 hodin.
Zahájení kurzu 5.11.2014. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat, přijďte se podívat
a vyrobit si vlastnoruční dárek.
Cvičení pro ženy 			
(1 lekce 60 min) - cena 20,- Kč/1 lekci
Kurz povede cvičitelka Jana Báňová. Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ od
19:00 – 20:00 hodin. Zahájení kurzu 6. 11. 2014. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
Dále připravujeme:
Kurz tradičních receptů – recepty s vůní česneku - listopad 2014
Kurz rukodělných prací – adventní vazba – 28. 11. 2014
Plavání Laguna Třebíč – říjen 2014
Zájemci se mohou dostavit bez předchozí domluvy na zahajovací lekce jednotlivých
kurzů, na kterých získají všechny potřebné informace týkající se daného kurzu a výuky.
Webové stránky: www.predin.cz/komunitniskola/
Eva Boudová

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS
V Předíně působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České Republice
Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho
studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by
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se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch. V České republice se
Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF,
jehož členem je i “naše” škola Ge-Baek
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr
HWANG HO-YONG, IX. Dan. Vysokou
úroveň bojového umění Taekwon-do v ČR
dokládá zisk mnoha cenných umístnění
na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku
je kladen důraz na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme
zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také
individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden ve čtvrtek od 14:30 do 16:00
(10. kup) a 16:00 až 17:00 (6. kup) pod vedením Tomáše Kuby (IV. dan, +420
603 846 208). Více informací naleznete na www.tkd.cz.

Sokol není jenom sport
Organizace T.J. Sokol Předín se v minulých letech aktivně zapojila do společenského a kulturního života v obci. Její význam pro obec Předín nyní přesahuje ryze sportovní stránku, pro kterou byla zřízena.
Výtěžek ze společenských akcí pořádaných Sokolem, je obratem investován do zázemí, které je ve vlastnictví T.J. Sokola Předín. Všichni občané, kteří naše akce navštěvují, se tedy nejen dobře baví, ale nepřímo podílí i na budování sportovního zázemí
obce. Bez výtěžku z těchto akcí, by nebylo možné zázemí vylepšovat ani udržovat.
Letos jsme, nad rámec běžné údržby, položili zámkovou dlažbu u fotbalových kabin
před venkovním WC. Na tuto brigádu jsme oslovili i žáky a jejich rodiče, což mělo
za následek účast asi 60 lidí. Takto hromadnou jednodenní akci „Z“ jsem ještě nezažil
a tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat. Dále vedle zámkové dlažby byla vybudována udírna s grilem, pro pořádání menších společenských akcí.
Na příští rok, nad rámec běžné údržby, máme naplánováno dodělání zábradlí kolem
celého hřiště a fasádu na kabinách. Do budoucna počítáme s rekonstrukcí terasy, zkulturnění meze pod altánem a nákupem nové sekačky.
Z těchto plánů vyplývá, že Sokol chce i nadále zasahovat do společenského a kultur18

ního života v obci svými akcemi. Z pořádaných akcí chceme udělat tradice, proto nyní
můžu všechny pozvat na stejné akce, které byly letos. V lednu začneme zabijačkou,
v únoru budeme pokračovat v oblíbené „Karaoke párty, aneb Zlatý slavík zůstane v Předíně“. Poté budeme obci pomáhat při pořádání čarodějnic a Dětského dne. Následuje
opět ryze sokolská akce a to koncem června oblíbený Předín Cup v malé kopané. Tradiční akce zakončíme pouťovou zábavou. Ještě hledáme vhodný termín na uspořádání
„špačkiády“ nebo turnaje v pétanque. Samozřejmostí jsou fotbalová utkání mládežnických mužstev a mužstva mužů.
Je samozřejmé, že naše plány by nebyly možné realizovat bez přispění OÚ Předín,
který si uvědomuje, že zázemí, které je vybudováno, již nikdo z Předína neodveze.
Toto je malá ukázka organizace, která byla zřízena pro sport. Sportovní činnost jsem
v tomto článku opomněl záměrně, neboť sportovní výsledky se naplánovat nedají. Nyní
se nemáme čím chlubit, ale intenzivně se snažíme o nápravu.
Doufám, že nám zachováte přízeň a budete v hojném počtu naše akce navštěvovat
i v budoucnu.
Kamil Vybíral

SDH Předín – sportovní sezona 2014
Sportovní sezona 2014 je u konce. V letošním roce jsme se jako již v předchozích
sezonách soustředili především na seriál soutěží Jihlavské Open ligy. Ženy se zúčastňovaly spíše sporadicky, muži objeli celou Open ligu a pár vybraných pohárových soutěží.
V Open lize jsme v nabité konkurenci obsadili konečné 10. místo z 32 bodovaných
družstev. Jednu ze soutěží jsme pořádali 9. 8. i u nás v Předíně. Cestu k nám našlo 22
družstev mužů a 11 družstev žen. Naši muži obsadili 3. místo, ženy bohužel nestartovaly. Poděkování patří hlavně všem sponzorům, díky kterým jsme mohli důstojně
ohodnotit úspěšná družstva.
Soutěží se mimo mužů a žen začaly zúčastňovat i naše děti. Dvě družstva mladých
hasičů pravidelně od letošního jara trénovaly a v září se už zúčastnily několika soutěží
ligy mladých hasičů, kde sbírají především zkušenosti. I přes krátkou dobu, kterou se
tomuto sportu věnují, jsou jejich výkony velice povzbudivé a v příštím roce budou jistě
už pravidelně promlouvat do předních pozic na soutěžích.
Hlavním našim cílem bude přes zimu pořídit dětem nový, silnější sportovní stroj,
který je v současné době i u dětí považován za samozřejmost. Proto zveme všechny
občany na sobotní pouťovou zábavu se skupinami Noise a Extáze, jejíž výtěžek bude
použit právě pro naše mladé hasiče.
Vlastimil Hons

Malé předínské muzeum

Naše obecní muzeum již má malé jubileum – 5 let od slavnostního otevření a za tu
dobu své existence se nám podařilo něco dohledat anebo najít. Snažíme se muzeum dále
rozvíjet a obohacovat. Některé exponáty si našly místo a některé čekají buď na opravu
anebo jsou uloženy v depozitu.
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V neděli tradičně o pouti bude otevřeno a ke zhlédnutí pro návštěvníky tu bude to,
co se podařilo najít a zachránit v bývalé obecní budově „konzum“, která jak jste si mohli
povšimnout, byla prodána a později určená k demolici.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem jménem muzea za vstřícnost, dobré rady
a věci k rozvoji muzea.
Otevírací doba muzea : neděle 28.9.2014 od 14,00 do 15,00 hodin
Miroslav Sedláček

Nebezpečí při houbaření
Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často řeší policisté případy, které
mají souvislost s houbařením. Češi jsou vášniví houbaři a tak v tomto období lze u lesů
vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé sbírají houby. Houbaři ale musejí mít na paměti několik zásad, kterými by se měli řídit.
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je podle lesního zákona
zakázáno. Pokud již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném místě u lesa,
musí si ho řádně zabezpečit. To znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno
a má uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým terčem zlodějů a tak
uvnitř nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem uvidí kabelku nebo
fotoaparát, je dílem okamžiku rozbít okno a věci ukrást.
Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí. Těmto případům lze
předcházet dodržením několika zásad:
1. Houby sbírám pouze na místech, která znám. Pokud jsem v neznámém lese,
snažím si zapamatovat orientační body, podle kterých najdu cestu zpět.
2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratím nebo
zraním, mohu jím přivolat pomoc.
3. Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdu na houby
a kde je přibližně budu sbírat.
4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít u sebe potřebné léky.
Při dodržování těchto několika základních pravidel budete mít jistotu, že v případě
nějaké nepříjemné příhody, která vás při houbaření může potkat, se vám včas dostane
potřebné pomoci.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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