PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 33

Náprstník nachový ve Štokách (Digitalis purpurea)

Vážení spoluobčané,
po letošním, na naše podmínky extrémně horkém a suchém létě, přichází konečně
chladnější období a s ním i podzimní vydání předínského zpravodaje. Opět využívám této možnosti ke sdělení několika informací, které by vás mohly zajímat. Když
se ještě ohlédneme za letošními rozmary počasí (lednová námraza a letní sucho), lze
jen konstatovat, že mimo jiné nejvíce utrpěly lesní porosty. Co nezničila námraza,
dokončuje kůrovec. V letošním roce tak bude muset být vytěžen trojnásobek dřevní
hmoty v režimu nahodilá těžba oproti plánované těžbě, kterou nám stanovuje lesní
hospodářský plán.
Nyní krátce k investicím. I v letošním roce byla realizována řada investičních i neinvestičních akcí, o kterých se dočtete také dále v tomto zpravodaji. Jen pro shrnutí
uvádím stručný přehled. Největší investiční akcí je výstavba „Suchého poldru nad Předínem“, včetně umělého mokřadu, která se v těchto dnech dokončuje. Další důležitou
akcí byla výměna střešního pláště na nižší části hlavní budovy ZŠ a na tělocvičně. Ve II.
nadzemním podlaží kulturního domu proběhla výměna oken v části, které užívá ke své
činnosti obecní úřad a výměna hlavních vstupních dveří do téže budovy. Rovněž byla
dokončena oprava II. třídy pro starší děti, včetně sociálního zařízení a kuchyňky pro
výdej stravy, v budově MŠ, která byla v minulosti pronajímána jako šicí dílna. V měsíci
září byla také dokončena výměna oken v původní části obecní bytovky a řada dalších
drobných akcí.
Dále uvádím několik informací k novým smlouvám o pronájmu hrobových míst
podle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků. Doposud se v naší obci hradil pronájem hrobů formou poplatku za hrobové místo, tzn.
150,- Kč za jednohrob, 300,- Kč za dvojhrob, na 10 roků. ZO na svém posledním zasedání projednalo návrh smlouvy o pronájmu hrobových míst a stanovilo cenu pronájmu,
která je nově v souladu se zákonem a skutečně vynakládaných provozních prostředků
na základní údržbu hřbitova. Touto změnou dojde k podstatnému navýšení ceny oproti
dosavadní výši poplatku, kterou bohužel budeme muset jako nájemci hrobových míst
akceptovat.
Na závěr chci zmínit několik akcí, které připravujeme na příští rok. V základní škole
připravujeme výměnu střešní krytiny na dvorní přístavbě, obklad soklu na celé budově
a zadláždění dvorního traktu. Pokračovat na výměně oken a dveří v kulturním domě.
Zahájit přípravu vybudování inženýrských sítí v nové lokalitě pro individuální výstavbu
RD. Pokračovat na postupném dokončení oprav místních komunikací a také chci věřit,
že se konečně dočkáme, již dlouho plánované opravy průjezdních úseků silnic III. třídy
v naší obci, která je majetkem a investicí Kraje Vysočina.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období
červen 2015 – září 2015

5-15-3 (17. 6. 2015)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Servisní smlouvu č. 490150178 programového vybavení Codexis online mezi
Obcí Předín a Atlas consulting spol. s r.o. Ostrava. Předmětem smlouvy je 1 přístup do internetové aplikace právního informačního systému Codexis online, Vzory smluv Codexis online a Rekodifikace Codexis online, která je uzavřená na dobu
5 let.
- Smlouvu o dílo č. 15-0227 na dodávku vstupních dveří do budovy kulturního
domu mezi Obcí Předín a Plastikov, s.r.o. Jihlava za cenu 186 645,- Kč.
- Smlouvu o dílo na akci ZŠ Předín – oprava střešního pláště tělocvičny a přístavby“ mezi Obcí Předín a 3 Tech., s.r.o. Třebíč za cenu 713 092,- Kč vč. DPH.
- Smlouvu o dílo č. S1502356 mezi Obcí Předín a Světem oken s.r.o., Jasenice
1254, 755 01 Vsetín, na dodávku a montáž oken v 8 původních bytech v bytovém
době č.p. 230, 231 za cenu 309 601,- Kč bez DPH.
- Záměr prodeje pozemku parcela č. 323 o výměře 29 m2, jedná se o pozemek pod
garáží.
- Darovací smlouvu na podporu vzdělávacích činností základních uměleckých
škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit
dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích
z Kraje Vysočina ve výši 23 030,- Kč.
- Darovací smlouvu na podporu vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Kraje Vysočina ve výši 17 000,- Kč.
pověřuje:
- Radu obce k vyřízení případného pronájmu klubovny Mysliveckému sdružení
Předín a dává souhlas s umístěním sídla na adrese Předín č.p. 243.
souhlasí:
- S přijetím daru pro ZŠ a MŠ Předín z Nadace ČEZ ve výši 50 000,- Kč na projekt
„Relaxační koutek v přírodní zahradě mateřské školy“.
- S poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč na zakoupení celotělového ultrazvukového přístroje pro oddělení radiologie ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu
k uzavření darovací smlouvy.
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6-15-4 (10. 9. 2015)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 59_15 uzavřenou mezi Nadací
ČEZ a Obcí Předín, na projekt „Výměna vstupních dveří kulturního domu“ ve výši
100 000,- Kč.
- Cenovou nabídku č. 15-21, na výkon TDI na akci „Oprava části střešního pláště ZŠ
Předín“, za cenu 20 000,- Kč.
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a M. Němcem, Předín 261 na prodej pozemku
pod garáží parc. č. st. 323 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, za cenu
1 015,- Kč.
- Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2525/30 o výměře 28,5 m2.
- Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení vč. Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2
mezi Obcí Předín a Elektrowinem a.s. Praha.
- Směnnou smlouvu mezi Obcí Předín a M. Musilovou, Brtnička 4, na směnu pozemku p.č. 1961/26 – orná půda o výměře 2 392 m2 za pozemek p.č. 1540 – orná půda
o výměře 1 187 m2 a pozemek p.č. 1541 – orná půda o výměře 1 205 m2.
- Směnnou smlouvu mezi Obcí Předín a M. Melzerem, N. Syrovice 58, S. Melzerovou, N. Syrovice 58 a J. Střechou, Předín 200, na směnu pozemku p.č. 1961/27
– orná půda o výměře 2 176 m2 za pozemek p.č. 1543 – orná půda o výměře
2 176 m2.
- Směnnou smlouvu mezi Obcí Předín a Ing. I. Pirochtou, Březinova 1378/28, Třebíč,
na směnu pozemku p.č. 1961/28 – orná půda o výměře 2 104 m2 za pozemek p.č.
1544 – orná půda o výměře 1 140 m2.
- Směnnou smlouvu mezi Obcí Předín a Ing. J. Božejovským, Chlístov 98, na směnu
pozemku p.č. 1961/29 – orná půda o výměře 2 122 m2 za pozemek p.č. 1542 – orná
půda o výměře 2 122 m2.
stanovuje:
- Cenu nájemného u Smluv o nájmu hrobových míst, které se budou od letošního
roku uzavírat s nájemci. Cena za pronájem hrobového místa je 3,-/1 m2/1 rok a cena
za služby je 17,-/1 m2/1 rok. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce, aby projednala
variantu uzavírání smluv s nájemci, buď jednorázově u všech poplatníků najednou
nebo u 1/10, jak je nastaven systém placení nyní.
nesouhlasí:
- Se záměrem směny pozemků p.č. 736 o výměře 378 m2 ve vlastnictví M. Dokulilové, Štěměchy 64 za část pozemku p.č. 703/1 o stejné výměře, ve vlastnictví Obce
Předín.
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Letem předínským světem
Koncert Veselé trojky
Kapela známá z hudební televizní stanice ŠlágrTV zavítala 3. 4. 2015 v rámci svého
turné do Předína. Veselá trojka Pavla Kršky nalákala do našeho kulturního domu mnoho
příznivců obzvláště starší generace. Fanoušci si zpívali a pobrukovali hity této kapely
spolu s Veselou trojkou po celou dobu vystoupení. Koncert se všem návštěvníkům moc
líbil a kapela sklidila veliký potlesk a ovace.

Stavění Máje a pálení čarodějnic
Tradiční akce, která se těší velké oblibě především u dětí, se i letos vydařila. Místní
siláci se s vervou pustili do stavění cca 15 m vysoké Májky, která se na měsíc stala
ozdobou areálu. Děti s nadšením vyráběly slámové čarodějnice, které zanedlouho byly
upáleny na hranici. A i když počasí nebylo nic moc, všichni se dobře bavili.

5

Dětský den
V sobotu 30. 5. se ve sportovním areálu u Strhanky konal Dětský den, který pořádala
Obec Předín a Sokol Předín. Počasí nám tentokrát přálo, od rána probíhala rybářská
soutěž, rybářského kroužku při ZŠ Předín. Odpoledne byly pro děti připraveny sportovní disciplíny na stanovištích a po zásluze je čekala malá odměna. Následovala ukázka
požárního útoku, kterou předvedli mladí předínští hasiči. Nejvíce „práce“ měly malířky,
které malovaly jak malým, tak velkým zájemcům krásné obrázky na obličej. Součástí
dětského dne je již tradičně vydražení a následně kácení májky. Po celou akci bylo zajištěno občerstvení a hrála reprodukovaná hudba.

Výměna oken v části budovy KD
I kulturní dům se může pochlubit dalšími novými plastovými okny, která byla koncem června vyměněna v kancelářích obecního úřadu, obřadní místnosti, zasedací místnosti a knihovně. Na tuto akci má obec přiznanou dotaci ve výši 105 000,- Kč z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015.
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PředínCUP
I letos se 27. 6. na našem fotbalovém hřišti sešlo několik nadšených týmů pro fotbalový sport. Na startovní listině bylo nakonec zapsáno 9 mužstev: Kolco a spol., SB
Hory, Ptáci, Opatov, Jája a spol., Hrča, Hříbci, Býci Třebíč a Super Ptáci. Po urputných
bojích, které se na hřišti odehrály, nakonec zvítězil tým z Opatova, na druhém místě se
umístili Ptáci a na třetím místě skončili Býci z Třebíče.

Nová střecha nad částí školy a tělocvičnou
O prázdninách proběhla oprava střechy na nižší části hlavní budovy a na budově
tělocvičny základní školy. Tato rekonstrukce si vyžádala neinvestiční náklady ve výši
téměř 700 000,- Kč, které byly hrazeny v plné výši z rozpočtu obce.
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Letní sucho
Teplotní rekordy padaly a prázdninové teploty se dlouhodobě pohybovaly nad 30°C.
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, které toto tropické počasí přineslo a které nás
v průběhu letních měsíců trápilo, byli občané a organizace vyzváni k maximálnímu
šetření povrchovou i podzemní vodou. Zejména bylo nutné omezit zalévání pozemků,
napouštění bazénů, mytí vozidel a dalšímu nešetrné zacházení s vodními zdroji.
Obnova kulturních památek
Jak jste si mohli všimnout, zmizela socha sv. Jana Nepomuckého ze svého podstavce u kostela sv. Václava. V tomto případě se nejedná o krádež, ale o odvoz tohoto monumentu do ateliéru k restaurování. Další památkou určenou k obnově jsou Boží muka
nad Předínem, ze kterých před časem zmizela její část. Na obě zmíněné památky jsme
získali dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 90 %. Na své místo by se měly vrátit
do konce října tohoto roku.
Nové vchodové dveře do KD
V měsíci srpnu proběhla v kulturním domě akce „Výměna vstupních dveří kulturního domu“. Po předchozím výběru
dodavatele, vítězná firma Plastikov, s.r.o. Jihlava, vyrobila
a provedla montáž předních vchodových dveří za celkovou
cenu 186 645,- Kč. Na tuto akci jsme získali finanční příspěvek Nadace ČEZ ve výši 100 000,- Kč.
Jihlavská OPEN liga
Jihlavská OPEN liga je seriál soutěží v požárním sportu, který zavítal 8. 8. i k nám
s názvem O pohár starosty obce. Na hasičské dráze se letos utkalo celkem 15 týmů
mužů a 9 týmů žen, které se sjely ze tří okresů – Třebíč, Jihlava a Havlíčkův Brod.
Vítězem v kategorii mužů se stalo mužstvo z Dolních Němčic s časem 17:16, naši
borci vybojovali s časem 18:38 6. místo. Mezi ženami byl nejrychlejší tým z Jakubova
s časem 17:56, domácí mančaft žen se umístil na 8. pozici s výsledným časem 26:22.
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Úprava prostranství u Panenky Marie
V rámci obnovy kulturních památek, zejména Božích muk nad Předínem, bylo
v tomto prostoru upraveno také celé prostranství, které je hospodářsky nevyužíváno.
Minimálně se tak zlepšil další vizuální vzhled při vjezdu do naší obce.

Výměna oken v bytovém domě 230 a 231
V polovině září proběhla v bytovém domě číslo 230 a 231 výměna oken. V 8 původních bytech byla stará dřevěná oka ze 70. let, která byla již delší dobu v nevyhovujícím
stavu, vyměněna za okna plastová včetně parapetů. Na celou tuto akci byla použita
částka ve výši 356 000,- Kč.
Suchý poldr nad Předínem
V těchto dnech se dokončuje stavba Suchého poldru nad Předínem. Toto vodohospodářské zařízení bude sloužit jako ochrana před víceletou vodou v podobě přívalových
srážek, které jsme v minulosti zaznamenávali. Součástí této stavby je mokřad v podobě
jezírka před tělesem samotné hráze. Celá akce rovněž přispěje k revitalizaci ekosystému v dané lokalitě. Dílo je spolufinancováno z rozpočtu Evropské unie, ERDF ve výši
85 % uznatelných nákladů a ze SFŽP ČR ve výši 5 %. Vlastní zdroje obce činí 10 % +
neuznatelné náklady.
Relaxační koutek v přírodní zahradě MŠ
To je název akce, která nyní finišuje na zahradě mateřské školy. V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci stávající terasy a k jejímu vydláždění. Na terase bylo osazeno nerezové pítko, které pomáhá
dodržovat pitný režim dětí při pobytu na zahradě, dále byl zakoupen dětský zahradní nábytek a nádoby na výsadbu dřevin.
Z celkových nákladů, které byly ve výši 70 000,- Kč, tvořil
příspěvek obce 20 000,- Kč a projekt byl podpořen finančním
příspěvkem z Nadace ČEZ ve výši 50 000,- Kč.
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Bezdrátový internet v obci
Kromě poskytovatelů bezdrátového internetu, firmy JaroNet a DASNET, působí od poloviny září v naší obci další poskytovatel tohoto média, firma M-SOFT,
Jihlava.
A na co dalšího se můžeme těšit?
- 25. 9.
pouťová zábava Sokol Předín - KALYBR
- 26. 9.
pouťová zábava SDH Předín – NOISE + EXTÁZE (I přesto, že
kapela EXTÁZE ohlásila konec, pro jedno z výjimečných vystoupení si vybrala právě pouťovku v Předíně.)
- 27. 9.
pouťové fotbalové utkání Předín x Kojetice (15:30)
- 5. 12.
Mikulášská zábava SDH Předín – ROS3S + NOISE
- 27. 11.
Adventní tvoření
- ??. 12.
Předsilvestrovský výstup na Mařenku (termín bude upřesněn)
- 31. 12.
Silvestr v KD
koncem letošního roku se uskuteční tradiční Setkání seniorů tentokrát ve Štěměchách
- 30. 1.
Hasičský ples – CREDIT
- 27. 2.
Školní ples – KALYBR

Předínská chvilka poezie
„Protože nebydlíme na Oboře 2
roky se vyhýbáme této díře. Že to spraví
to je jen vidina vždyť jsme přece kolonie Předína !!!“
Tento verš se objevil v nedávné době
na cedulce u propadlého kanálku na ulici
„Smrtelná“. Je to již třetí anonymní veršované sdělení, chcete-li stížnost, k tomu
či jinému problému. Začalo to před časem
na „Podsadech“, hřbitově a šíří se to dál,
až by to s nadsázkou mohlo evokovat, že v budoucnu bude naše obec jednou velkou
kolonií.
A teď vážně k problému, na který anonym upozorňoval. Jednalo se o část propadlého potrubí při zaústění do kontrolní šachty stávající dešťové kanalizace, a tím vznikl
otvor o průměru cca 20 cm a hloubce 30 cm. Místo bylo označeno kůlem a reflexní
páskou. Oprava celé části dešťové kanalizace v tomto úseku je součástí opravy silnice
III. třídy, která měla být realizována před dvěma lety a je majitelem a správcem stále
odkládána. Tím ovšem nesvaluji vinu na druhého a zodpovědně přiznávám nezodpovědnost řešení nastalé situace s konstatováním „V I N E N“.
Arnošt Urbánek, starosta
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Ordinace praktické lékařky
Vážení občané,
když se s Vámi loučil pan doktor Hronza a předával mi ordinaci, říkala jsem si, že pro
mnohé z Vás nebude lehké zvyknout si na jiného lékaře. Brzy jsme se sestřičkou zjistily,
že mezi Vámi převažují pacienti trpěliví a milí, čehož si vážíme, a i díky tomu nás práce
v předínské ordinaci těší.
Jistě jste si všimli, že nás můžete navštěvovat každý všední den, pracující mohou
využít i prodloužené ordinační hodiny ve čtvrtek v Opatově. Informace o případných
změnách či dovolených najdete vždy na nástěnce před ordinací, novinky zveřejňujeme
rovněž na webových stránkách www.mudrkotyzova.cz.
Závěrem bych chtěla upozornit zájemce o očkování proti chřipce, že vakcinaci zahájíme 22. 9. 2015 a bude probíhat do konce listopadu.
Těším se na další spolupráci a přeji Všem mnoho optimismu a zdraví v podzimních
dnech.
MUDr. Zdeňka Kotyzová
Praktická lékařka:
Lékárna Želetava
MUDr. Zdeňka Kotyzová
tel.: 568 441 169
http://www.mudrkotyzova.cz/
PO 08:00 – 11:15
Ordinační hodiny Předín:
ÚT ZAVŘENO
Předín 250, 675 27 Předín,
ST 08:00 – 11:15
tel.: 568 884 382
ČT 13:00 – 15:00
PÁ 08:00 – 11:15
PO 12:00 - 15:00
ÚT 7:00 - 10:00
Dětská lékařka:
ST 10:30 - 12:30
MUDr. Jana Jaburková
ČT 9:00 - 12:00
http://www.detska-doktorka.eu/
PÁ 10:30 - 12:30
Ordinační hodiny Předín:
Předín 250, 675 27 Předín,
Ordinační hodiny Opatov:
tel.: 568 884 382
Opatov 162, 675 28 Opatov,
ÚT 12:00 - 14:30
tel.: 564 565 617
PÁ 7:00 - 8:30
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:00 - 11:00
10:30 - 12:30
7:00 - 10:00
13:00 - 18:00
7:00 - 10:00

Ordinační hodiny Třebíč:
Račerovická 967, 674 01 Třebíč,
tel.: 568 824 293
PO 7:30 - 11:30
15:00 - 17:00
ÚT 8:30 - 11:00
ST 7:30 - 11:30
12:00 - 13:00
ČT 7:30 - 11:30
PÁ 9:00 - 12:00
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Beseda zastupitelů obce s občany
V pátek 24. 4. 2015 proběhla v KD ve večerních hodinách beseda zastupitelů obce
s občany. Cílem této akce byla debata na téma dalšího rozvoje naší obce. Získat názory
a připomínky našich spoluobčanů pro zpracování rozvojového dokumentu. Na besedě
občané diskutovali o problémech, které je v obci trápí a také vznesli řadu námětů a připomínek, které vidí jako potřebné řešit.
Nejprve se starosta stručně vyjádřil k jednotlivým bodům programu a nastínil další
možný vývoj započatých a plánovaných investic. Poté vyzval občany k diskuzi. Padla
celá řada zajímavých otázek, o kterých se vzájemně hovořilo. Řada z nich je zapracována do zmíněného strategického rozvojového dokumentu obce. Debata byla velice
zajímavá a nesla se v přátelském duchu. I když se sešlo málo občanů, chceme v těchto
besedách minimálně jednou ročně pokračovat.
Několik zajímavých otázek a odpovědí uvádíme níže.

1) Nebylo by možné, dohodnou se s majitelem FLOPu na úpravě vzhledu prodejny?
Majitel pan Svoboda: Tak samozřejmě je to o penězích, ale postupné opravy jsou
v plánu.
2) Opravdu bude probíhat oprava silnice Předín – Štěměchy 2 roky?
Starosta: Jedná se o dvě akce:
1- výstavba kanalizace a průtah obcí Štěměch – časový harmonogram
červen – říjen 2015 a další drobné úpravy v roce 2016 – bez úplné uzavírky
2- oprava silnice I/23 úsek označník obce Předín až označník obce Štěměchy doba
realizace do konce října 2015
3) Jak hodláte řešit nevzhlednou hromadu odpadků u hřbitova? Nemohl by se tam dát
kontejner?
Starosta: V nejbližší době je v plánu pořízení kontejneru na směsný odpad a dvou
kusů popelnic na třídění bílého a barevného skla.
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4) Jak chcete vyřešit parkování u hřbitova a zlepší se tam cesty?
Starosta: Určitá možnost několika parkovacích míst se nabízí vlevo od vstupní brány
nového hřbitova. Přístupová komunikace ke staré části hřbitova je částečně ve správě Pozemkového fondu. V loňském roce bylo zahájeno jednání o odkupu části této
komunikace tak, aby mohlo dojít na celé cestě k opravě.
5) Jak to bude s kinem?
Starosta: objasnil finanční situaci a zdůraznil kulturní přínos a v neposlední řadě
i tradici kina v Předíně, poté vysvětlil 2 možnosti pokračování i jejich technické
a finanční náročnosti
6) Není možnost nějaké dotace na kino?
Starosta: Možnosti dotace jsou. Podmínka pří získání dotace je ale vždy určitá míra
finanční spoluúčasti a je potřeba tyto investice zvážit a zhodnotit veškerá PRO (kulturní přínos, tradice, benefit obce,…) a PROTI (vysoké finanční náklady i s dotací,
návštěvnost?…). Současná produkce kina je dlouhodobě finančně ztrátová a je obcí
značně dotována.
7) Nemohla by se udělat ohledně kina anketa ve zpravodaji?
Starosta: Určitě můžeme, nevidím v tom problém.
8) Nemohl by se prodloužit chodník pod KD od Píšů směrem nahoru kolem RD?
Starosta: O možnostech již uvažujeme a do budoucna s tím počítáme.
9) Budete osazovat na hřbitově nějakou zeleň?
Starosta: Jak jsem již řekl, máme v plánu hřbitov revitalizovat a se zelení je zde
počítáno. Není však ještě jasné, o jaký druh zeleně se bude jednat.
ZO – Hons: Vysoké dřeviny, ať už stromy nebo túje mají určitá rizika jako např. poničení hrobů a náhrobků. Vzpomeňme na nedávnou námrazu, nebo jak nyní řešíme
prorůstající kořeny kaštanů u bran, i toto je potřeba důkladně zvážit.
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10) Nemohlo by být po Předíně více laviček na sednutí?
Starosta: ANO, plánujeme postupné osazování laviček v obci i na hřbitově.
11) Co se bude dít s farou?
Starosta: popsal situaci – jak se řeší a co obec zamýšlí do budoucna, jak spolupracuje s církví na revitalizaci celého prostranství této historické části obce
Máme zpracovanou studii parkových úprav v tomto prostoru kostela a fary a bude
záležet, jaké možnosti bude mít církev, jako vlastník nemovitosti. Pozemky, které
jsou ve vlastnictví obce, budeme postupně revitalizovat.
Pan farář: sdělil možnosti farnosti jako vlastníka celého komplexu, projevil přání
obnovit křesťanské poutě a učinit z fary centrum pro setkávání lidí, nastínil možnost udělat z věže věž vyhlídkovou, informoval o rozpočtu základních úprav kostela
a apeloval prioritně se zaměřit na opravu střechy
Z jeho vystoupení přímo nevyplynula jasná koncepce spolupráce s obcí, jak celou
situaci postupně řešit.
12) Co brání zvonům, že nezvoní?
Pan farář: Statika. Věž není spojená s lodí kostela, je to samostatná citadela, proto se mnohaletým působením různých vlivů naklonila a my se chceme vyvarovat
dalšímu náklonu a tím i do budoucna případným velkým komplikacím při opravách.
13) Nešlo by něco udělat s čekárnou?
Starosta: ANO, plánujeme částečné ubourání do tvaru U a nové zastřešení. V tomto
neutěšeném stavu čekárna již zůstat nemůže, neboť ve stávajícím uzavřeném tvaru
působí někdy, jako veřejné WC.
14) Jak se bude řešit bezpečnost pohybu kolem silnice?
Starosta: Směrem od Štěměch bude v blízkosti školy nainstalován zpomalovací
retardér a toto opatření bychom chtěli postupně umístit i směrem od Hor. Jednáme také o obnovení přechodu pro chodce, který musel být, díky legislativě,
odstraněn.
15) V jakém rozsahu je plánováno dětské hřiště?
Starosta: Na dětské hřiště jsme žádali dotace již několikrát a vždy bezúspěšně.
I letos jsme podali žádost a doufáme, že konečně uspějeme. Hřiště je plánováno
v prostranství „Na vůbcích“ mezi školou a školkou. Mělo by obsahovat samozřejmě
základní vybavení: prolézačky, houpačky, lavičky atd.
16) Nešla by upravit pěšinka před FLOPem? Aspoň nějaké zpevnění?
Starosta: Tohoto problému jsme si vědomi a již jsme diskutovali o určitých možnostech úpravy tohoto prostranství. Na tuto úpravu máme rovněž zpracovanou studii
budoucí úpravy. Realizace rok 2016.
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17) Jak to bude s tím víceúčelovým hřištěm?
Starosta: Popsal postup možností obce vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, rovněž toto zařízení bude zařazeno do strategického dokumentu.
Děkujeme všem, kterým není rozvoj naší obce lhostejný, za jejich účast a názor.

Sezóna 2015/16 v Horáckém divadle Jihlava
Novým ředitelem HD se tento rok stal šestatřicetiletý Ondrej Remiáš, který 1. srpna
vystřídal dosavadního ředitele Josefa Filu, který odešel do důchodu.
17. 8. 2015 Horáckému divadlu skončily divadelní prázdniny a herci se opět s plnou
vervou vrátili na „prkna“.
Letošní 76. sezonu s názvem „Teď a tady“ zahájilo Horácké divadlo humorným
muzikálem podle slavného satirického románu Zvonokosy. Naše skupina navštívila toto
představení již 16. září a moc se nám líbilo. V průběhu této sezony se můžeme ještě těšit
na dalších pět představení, kde bude komedii střídat drama nebo milostný příběh.
V letošní sezoně z Předína, Hor a Lesné jezdí 24 předplatitelů.
Přeji všem krásné divadelní zážitky.
Lenka Hekrlová

Dění z naší školky
Velké stěhování ….
Druhá třída mateřské školy se od roku 2001 nacházela v provizorních prostorách
v základní škole. Nejprve jsme se tam nastěhovali na 2-3 roky, ale nakonec z toho bylo
roků 14. Na jaře loňského roku konečně dozrál čas, aby bylo přízemí budovy mateřské
školy celkově zrekonstruováno z šicí dílny na třídu pro
předškolní děti. Podnětem mimo jiné bylo získání dotace
z Fondu Vysočiny Naše školka 2014 ve výši 150 000,Kč na projekt „Celková oprava sociálního zařízení a výdejny stravy ve 2. třídě MŠ v budově MŠ“.
Konečně se začalo - byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro
děti i zaměstnance a rekonstruována výdejny stravy za 306 646,-Kč (z toho 150 000,Kč dotace FV). To ještě nebylo všechno - bylo třeba položit nové lino ve třídě, v šatně a také koberec v herně (55 000,-Kč), dokoupit řadu nezbytností – myčku nádobí,
vysavač, police na matrace a na knihy, matrace pro odpočinek dětí, přepravní nádoby
na jídlo, psací stůl a židle. Obec to stálo nemálo financí.
Finanční částkou přispěla naše dětská paní lékařka MUDr. Jana Jaburková na nákup
sedací soupravy do čtenářského koutku a našel se dobrý člověk Zdeněk Kreuz ml., který zajistil její převoz z Ikea Brno do naší školky. A pak už se jen stěhovalo, stěhovalo
a všechno na poslední chvilku klaplo.
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Máme teď krásnou 2. třídu mateřské školy s novým sociálním zařízením a výdejnou
stravy, která odpovídá přísným hygienickým a bezpečnostním požadavkům.
A co na to říkají naši předškoláci?
Líbí se mi nové červené poličky na namalované obrázky, gauč, umyvadla, dveře a odpočívání na nových matracích.
Líbí se mi nový gauč, lehnu si tam, máme nové záchody a novou knihovnu.
Rád si hraji s klukama s Legem a také na piráty.
Máme novou školku, nové židličky, nový gauč a knihovnu. Je tu príma.
Ráda si hraji s kouzelným pískem. Líbí se mi nová umývárna a venku houpání
na houpačce.
Celá školka se mi líbí i všechny hračky a děti.
Jen ať nám to dlouho vydrží - plná školka se spokojenými dětmi.
zaměstnanci MŠ Předín
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A co ještě nového ve školce?
Celý školní rok budeme pracovat na projektu „Začínáme od nejmenších“, který byl podpořen z Fondu Vysočiny - Životní prostředí 2015. Děti se v průběhu roku
5x zúčastní programu
O Človíčkovi, navštíví ekologické středisko na Balinách u Velkého Meziříčí (program Pojďte s námi
do lesa), podívají se do pavilonu PodPOVRCH v jihlavské ZOO (program Hmyzáčci), také zakoupíme materiál
potřebný pro ekologickou výchovu.
Budeme tedy „Poznávat svět s ČLOVÍČKEM“ – seznámíme se s jeho kamarády,
s jeho rodinou, také si s ním jarně zakouzlíme a budeme putovat s kapičkou vody. Človíček nás zavede do podmořského světa s delfínem Dilo a nakonec zjistíme, že planeta
Země je náš domov.
Všechny tyto programy jsou zaměřeny na rozvoj a upevnění vnímání dětí sama sebe
ve své vlastní individualitě, jedinečnosti a svobodě a také ve vnímání sama sebe jako
součást životního prostředí, přírody – planety Země.
Už teď se těšíme, s čím nás Človíček během roku ještě překvapí.
AŤ SE K NÁM PŘIPOJÍ, TI, CO SE NEBOJÍ
CHRÁNIT SVOU ZEMI A TÍM SE SVĚT ZMĚNÍ
Pospíšilová Miluše, učitelka MŠ Předín

Hola hola škola volá
S posledními dozvuky léta a nastávajícím podzimem jsme na startu nového školního
roku 2015/2016. Jaký ale byl ten předchozí? Již v posledním čísle zpravodaje jsme se
pochlubili úspěchy našich žáků na různých vědomostních olympiádách a těšili se na jejich divadelní představení či na sportovní soutěž Předínská laťka. To však nebyly jediné
události druhého pololetí. Čilý ruch panoval na naší škole téměř po celé jaro. Žáci se
podíleli na akci Čistá Vysočina, díky které zmizlo v Předíně a jeho okolí na několik
pytlů odpadků, užili si výlet do brněnské Hvězdárny a planetária či odpolední program
v Náměšti o životě a době Karla IV. Na jaře vyvrcholila již zmíněná několikaměsíční
píle v nazkoušení divadelního představení s názvem Bubáci a hastrmani, které herci
z řad žáků pod vedením pana učitele Augustina uvedli v březnu na divadelních prknech předínského kulturáku. Nezaháleli jsme ani na poli sportovním. Kromě početného
dívčího basketbalového týmu, jenž s úspěchy startuje po celý rok na mnoha turnajích,
soutěžili v březnu žáci v tradičním celoškolním klání ve skoku vysokém. Velký ohlas
měly i červnové Školní sportovní hry, kdy formou turnajů mezi sebou soupeřili žáci
ve florbalu a basketbalu.
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Úplný závěr roku patřil školním výletům. První stupeň se vyřádil v brněnském zábavním parku Bongo, šesťáci nabrali směr Telč, sedmá třída poznávala Prahu, osmáci
Český Krumlov a deváťáci historickou Kutnou Horu. U žáků z deváté třídy je i třeba
zmínit, že se všichni úspěšně probojovali na své nové školy. S posledním červnovým
zvoněním nezůstala naše škola po celé prázdniny zet prázdnotou. Proběhla v tomto
mezičase kýžená oprava střechy nad budovu tělocvičny.
Na začátku nového školního roku jsme přivítali 7 prvňáčků a do 6. ročníku přibylo
10 žáků z Opatova. Již v průběhu září zhlédneme např. ukázku husitského válčení
a vyslechneme zajímavosti o Indii formou cestopisné přednášky. V zimě pak je pro
zájemce naplánován lyžařský kurz a čeká nás ještě spoustu jiných aktivit. Závěrem
je ještě třeba zmínit i to, že se žáci účastnili akce „Víčka pro Patričku“. Ta spočívala
v tom, že PET víčka nevyhazovali do koše, ale třídili je zvlášť od ostatních plastů.
Za víčka bude malé Patričce uhrazen speciální léčebný pobyt, který pomůže zlepšit
její zdravotní stav. Odměnou je pro nás pocit, že můžeme alespoň touto formou někomu pomoci.
Mgr. Josef Herbrych

KOTLÍKOVÉ DOTACE
pro domácnosti v Kraji Vysočina
V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou, v případě úspěšných
žadatelů, poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina.
Pro lepší nastavení objemu finančních prostředků mapuje Kraj Vysočina zájem případných žadatelů, kteří mohou využít dotazníku pro zjištění absorpční kapacity uveřejněného na webových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/kotliky
Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
•
Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 %
•
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
•
Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
•
Tepelné čerpadlo – výše maximální dotace bude upřesněna
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.
Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být
součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým
specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 000 Kč.
První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je
plánována na první čtvrtletí roku 2016.
Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
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BRANKY, BODY, VTEŘINY
Mládež T.J. Sokol Předín
V mistrovských soutěžích ročníku 2014/2015 předínský fotbal reprezentovaly tři
mládežnické týmy.
Starší přípravka obsadila ve své kategorii Okresní soutěže skupiny „B“ 7. místo
z deseti družstev. Ve 36 utkáních 10x zvítězila, 3x remizovala a 23x odešla z hřiště
poražena. Vstřelila 79 branek a 210 jich obdržela. Získala 33 bodů.
Mladší žáci obsadili v I. třídě krajské soutěže KFS Vysočina skupiny „B“ 6. místo
z devíti družstev. V 16 utkáních 6x zvítězili, 1x remizovali a 9x odešli ze hřiště poraženi. Vstřelili 41 branek a 85 jich obdrželi. Získali 19 bodů.
Starší žáci obsadili v I. třídě krajské soutěže KFS Vysočina skupiny „B“ 8. místo
z devíti družstev. V 16 utkáních 4x zvítězili, 1x remizovali a 11x odešli ze hřiště poraženi. Vstřelili 37 branek a 61 jich obdrželi. Získali 13 bodů.
Velmi dobře se předínský fotbal na krajské úrovni prezentoval na konci sezóny. Jako
jediní z družstev I.A tříd jsme byli schopni uspořádat turnaje pro obě věkové kategorie
žáků. Po skončení mistrovských utkání se po celém Kraji Vysočina uskutečnily turnaje
pod záštitou KFS Vysočina týmů mladších a starších žáků z obou skupin I.A tříd, které
byly náhradou nadstavbové části z minulých let.
Výborného výsledku na tomto turnaji dosáhli starší žáci, kteří zvítězili. Napomohli
tím ke zviditelnění předínského fotbalu v Kraji Vysočina.

Turnaj starších žáků KFS Vysočina
14. 6. 2015 Předín
Kromě domácího týmu T.J. Sokol Předín (8. místo ve skupině B) k nám přijely týmy
SK Telč (3. místo ve skupině A) a TJ Ježek Rantířov (8. místo ve skupině A).
T.J. Sokol Předín – SK Telč		
3:3 (0:2)
Branky: 42´ Machovec Petr, 60´ Konvalina Petr, 68´ Konvalina Michal
SK Telč – TJ Ježek Rantířov		
3:3 (2:1)
TJ Ježek Rantířov - T.J. Sokol Předín 1:2 (0:2)
Branky: 16´ Báňa Vojtěch, 27´ Poledna Daniel (PK)

Nástup obou týmů před utkáním.
19

Konečná tabulka turnaje
1.
2.
3.

T.J. Sokol Předín		
SK Telč			
TJ Ježek Rantířov

2
2
2

1
0
0

1
2
1

0
0
1

5:4
6:6
4:5

4
2
1

T.J. SOKOL PŘEDÍN
VÍTĚZ TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ
1.A TŘÍD KFS VYSOČINA
Klečící zleva: Michálek Radim, Konvalina Petr, Dohnal Michal, Vídenský Vojtěch,
Báňa Vojtěch, Štrbáňová Anna, Poledna Daniel, Poláková Zuzana
Stojící zleva: trenér Vídenský Bohumil, Konvalina Michal, Klíma Petr, Kalina Zdeněk, Machovec Petr, Herbrych Petr, Vetchý Jakub, Hekrle Vojtěch, Janíček Tomáš,
Schiller Patrik

Jak v novém soutěžní ročníku 2015/2016
V podzimní části soutěží předínský mládežnický fotbal opět reprezentují tři týmy.
Jde o tým starší přípravky, která hraje okresní soutěž OFS Třebíč. Mladší žáci a starší
žáci budou hrát již třetí sezónu I. třídu krajské soutěže KFS Vysočina. Tuto soutěž hrajeme stejně jako loni pod hlavičkou Stará Říše / Předín.
Bohumil Vídenský
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Sokol Předín, z.s.
V poslední době byl dokončen proces, kterým se bývalé občanské sdružení T.J. Sokol Předín přeměnilo na zapsaný spolek v souladu s novým občanským zákoníkem
(dále jen „NOZ“).
Začátkem dubna 2015 proběhla Valná hromada T.J. Sokol Předín, která schválila
nový název spolku a nové stanovy spolku v souladu s ustanoveními NOZ. Nově se jmenujeme Sokol Předín, z.s., se sídlem Předín 265, IČ 60417731. Úplné stanovy Sokola
Předín, z.s. jsou k nahlédnutí ve spolkovém rejstříku, přesto bych zde některé důležité
informace uvedl.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, výkonným orgánem spolku je výkonný výbor a statutárním orgánem spolku je představenstvo, které je tvořeno předsedou
představenstva ing. Zdeňkem Skálou a členy představenstva Bohumilem Vídenským
a Tomášem Vrbkou. Za spolek navenek jedná předseda nebo členové představenstva,
a to každý z nich samostatně.
Další věc, které jsme se museli věnovat, byla fotbalová revoluce zahájená Fotbalovou asociací ČR. Tato revoluce spočívá v elektronizaci systému řízení soutěží, registru
hráčů a klubů. Vše je nyní spravováno online, včetně zápisů o utkání. Z důvodu této
revoluce jsme byli nuceni zakoupit potřebnou výpočetní techniku a pokrýt kabiny internetem.
Nezbytné administrativní věci máme již za sebou a můžeme se tedy plně věnovat
sportovní stránce. Podrobné informace o všech fotbalových klubech a soutěžích z celé
ČR naleznete na internetových stránkách www.is.fotbal.cz. Internetové stránky Okresního fotbalového svazu Třebíč byly zrušeny.
Kamil Vybíral

O činnosti Mysliveckého sdružení Předín
V úvodu tohoto článku by se činnosti Mysliveckého sdružení Předín v uplynulém
období tohoto roku daly rozdělit na dvě základní oblasti - spolkovou činnost a mysliveckou činnost.
Spolková činnost v letošním roce zahrnuje provádění administrativně právních
úkonů vyplývajících z požadavků zákona č. 89/2012 Sb, nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a který existenci spolků nově upravuje.
Tento zákoník nahradil zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, na základě kterého Myslivecké sdružení Předín bylo v roce 1992 založeno. Aby existence Mysliveckého sdružení Předín byla zachována i nadále, je třeba do konce roku 2015
změnit alespoň název, tak aby vyhovoval novému občanskému zákoníku, a do konce roku 2016 je třeba uvést do souladu s novým občanským zákoníkem všechny
ostatní požadované náležitosti, tj. nové stanovy, sídlo spolku a statutární orgán.
Tyto činnosti musí však provést každý spolek, který chce v budoucnu nadále existovat, myslivců nevyjímaje.
21

Myslivecká činnost, tj. činnost, pro kterou je Myslivecké sdružení Předín založeno,
obnášela v letošním roce, tak jako v předešlých letech, zajišťování krmiva pro přikrmování zvěře v zimním období. K tomu Mysliveckému sdružení Předín slouží pole,
na kterém si pěstuje oves a vojtěšku.
Hlavní lovecká sezóna myslivce teprve čeká v podzimních a částečně v zimních
měsících do konce ledna. V tomto období se budou myslivci zaměřovat především
na odlov černé zvěře. Podrobnější informace o mysliveckém hospodaření budou podány v některém následujícím čísle zpravodaje.
Za MS Předín, Z. Skála, F. Vrbka.

VÁŠ POŽÁR – NAŠE RADOST

Trenéři: Karel Pokorný, Zdeněk Suchý, Stanislav Augustin, Miroslav Novák
Stojící zleva: Vojtěch Pokorný, Michaela Němcová, Viktorka Dočkalová,
Simona Nováková, Zdeněk Kalina, Vlastimil Plocek, Dominik Eis, Tereza Dočkalová
a Josef Peroutka
Klečící zleva: Natálie Němcová, Tereza Vídenská, David Suchý a Iveta Vídenská
Na zemi zleva: Stanislav Plocek a Jan Peroutka
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Prázdniny jsou za námi a naši mladí hasiči si jako prázdninový relax dopřáli okrskovou soutěž v Opatově a jako třešničku na dortu si zaběhli jejich první noční soutěž
v Nevcehli, kde se všem moc líbilo.
V nové sezóně nám kromě nové mašiny nastalo několik změn. Opustil nás jeden
člen ze starších žáků Daniel Rouš, který se odstěhoval. Další změny nastaly na pozicích trenérů, kteří se nám poněkud rozmnožili. Nyní je družstvo hecováno hned čtyřmi
trenéry. Kromě Karla Pokorného a Mirka Nováka jsou našimi novými posilami Zdeněk
Suchý a Stanislav Augustin.
Na letošní sezónu 2015 jsme začali trénovat v kulturním domě, neboť zima byla
zrovna v plném proudu a venku na dráze by nám visely rampouchy u nosů a zamrzla
voda v hadicích.
Zaměřili jsme se na Okresní ligu mladých hasičů a čekalo nás celkem 14 soutěží.
Na každou z nich dorazilo kolem 40 mančaftů z celého třebíčského okresu. Mladší
žáci byli o něco čipernější oproti starším. Jejich top umístění bylo 3. místo v Domamili
a v průměru si vystříkali 7. místo v tabulce z celkových 30 družstev. Starší žáci též nejsou žádná „béčka“ - jejich nejlepším umístěním bylo 7. místo v Kojeticích a v tabulce
z celkových 30 družstev jsou na 17. místě.
S touto sezónou jsme navzdory šrámům a pádům spokojeni.
Všichni příznivci hasičského sportu, naši fanoušci i obyčejní zvědavci mohou nyní
nově sledovat naši činnost na webových stránkách www.sdhdpredin.clanweb.eu, kde je
i bohatá fotogalerie jak ze soutěží, tak i z našich tréninků.
Karel Pokorný

Jednotka požární ochrany Předín
Hlavně díky extrémně suchému počasí jsme letos zasahovali u většího počtu požárů,
než tomu bylo v předchozích letech. Můžeme být jen rádi, že naší obci se tyto události
vyhýbají.
9. 5.
Nová Říše – požár rodinného domu
19. 7.
Opatov – požár lesa
22. 7.
Zdeňkov – požár pole a lesa
6. 8.
Šašovice – požár pole
Vzhledem ke stále větším požadavkům na profesionalitu provedení zásahů od dobrovolných jednotek jsme nuceni stále doplňovat naše vybavení a následně školit personál na jeho obsluhu. V letošním roce bylo prozatím pořízeno toto vybavení:
•
Motorová pila STIHL – tři členové absolvovali týdenní kurz pro její obsluhu
•
Světelná rampa pro noční zásahy – 4x halogen o celkovém výkonu 2kW
•
2ks ručních radiostanic Motorola
Po vyřízení podmínek dotace budou pořízeny 2ks třívrstvých zásahových obleků.
Od HZS Kraje Vysočina jsme dostali 4ks dýchacích přístrojů Saturn. Ty, po dokoupení obličejových masek, provedení revizí a hlavně proškolení obsluhy, budou zařazeny
do zásahu během začátku roku 2016.
Vlastimil Hons
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McRAI CUP Závody horských kol
na horu Mařenku
Třetí ročník vytrvalostního poháru McRAI CUP zahrnoval v tomto roce šest závodů,
které se skládají z triatlonových disciplín (plavání, běh, jízda na kole). Na každém ze
závodů mohou poměřit svoje síly amatérští i profesionální závodníci. Jako třetí závod
v pořadí celého seriálu se uskutečnil Cross country horských kol na Mařenku. Závod,
který si v loňském roce odbyl velmi úspěšnou premiéru, proběhl 9. května v obci Předín
a jejím okolí. Start a zázemí pro závodníky bylo připraveno od 9 hodin ve sportovním
areálu u fotbalového hřiště.

Hlavní závod mužů a žen byl dle propozic závodu uskutečněn v jednu hodinu odpoledne. Trasy vedly po asfaltových a lesních cestách v okolí hory Mařenky. Závodilo
se celkem v 11 kategoriích, připravena byla řada tratí, nejkratší o délce pouhých 150
metrů určená pro nejmenší cyklisty na kolech i odrážedlech. Nejdelší, 32kilometrovou
trať museli absolvovat muži a pro ženy byl připraven okruh o délce 18 km. Děti do 17
let měly tradičně startovné zdarma.
Dopolední část byla ovlivněna počasím, kdy se na obloze střídaly dešťové mraky
se záblesky sluníčka, avšak účast i nadšení dětských závodníků bylo obrovské. Dohromady závodilo 69 „malých“ bikerů, kterým ani nevadila místy mokrá a zablácená trať.
Odpoledne se sluníčko umoudřilo a začalo další závodníky žhavit na závod. Na trať
u hory Mařenky se nakonec vydalo 51 soutěžících. Všichni zvládli náročný úsek, ale
nejrychlejšími byli Pavel Bartoň a Tereza Neumannová.
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Celkově se na tratích kolem Předína prohnalo 120 cyklistů. Oproti loňskému roku,
kdy se zúčastnilo 80 bikeru všech kategorií, je to výrazný narůst, který potěší každého
pořadatele.
Děkujeme všem závodníkům za účast a srdečné poděkování patří také pořadatelům
a všem, kteří přiložili ruku k dílu na výborně zvládnuté sportovní akci.
Jiří Ozorák

Komunitní škola Předín
Komunitní škola nabízí pro školní rok 2015/2016 odpolední a večerní výuku
pro všechny zájemce.
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 20 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English
a bude se konat každé úterý od 18:00 do 19:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 6. 10. 2015.
Tento kurz je pokračovacím kurzem, ale je určen i pro nové zájemce.
Kurz angličtiny pro pokročilé		
20 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English
a bude se konat každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 6. 10. 2015.
Tento kurz je pokračovacím kurzem, ale je určen i pro nové zájemce.
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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 4. 11. 2015. 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 Jana Báňová. Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ
od 19:00 – 20:00 hodin. Zahájení kurzu 5. 11. 2015. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
Odpolední čaj
Pravidelné setkávání seniorek, které se již od 9. 9. 2015 koná ve cvičné kuchyňce
základní školy, vždy ve středu jednou za 14 dnů od 13:00 do 16:00 hodin.
Dále připravujeme:
Kurz tradičních receptů – ovoce a zelenina, zahraniční recepty, muffiny, …
Kurz rukodělných prací – adventní vazba – 27. 11. 2015
Plavání Laguna Třebíč – listopad 2015
Pokud máte nějaký nápad na nový kurz, který by se mohl realizovat, tak nás
prosím kontaktujte.
Zájemci se mohou dostavit bez předchozí domluvy na zahajovací lekce jednotlivých
kurzů, na kterých získají další informace týkající se daného kurzu a výuky.
Můžete nás kontaktovat na e-mail: kspredin@predin.cz nebo tel.: 728 135 342,
www.predin.cz/komunitniskola/.
Eva Boudová

Statistika nuda je…
Milí spoluobčané,
už tomu bude rok, co jste si nás v komunálních volbách zvolili a vložili v nás důvěru. Jsme tomu rádi, a proto bychom vás chtěli informovat o tom, jak plníme své povinnosti v rolích volených zástupců naší obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo celkem 6x.
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Všechna zasedání ZO jsou veřejnosti přístupná a veřejnost má možnost se k projednávaným bodům vyjádřit. O čase a místě konání ZO informujeme místním rozhlasem
a na úřední desce.
Rada obce se schází pravidelně jednou za 14 dní a celkem se sešla 19x.
Štěpánka Málková

Co nového v muzeu
O pouťové neděli dne 27. 9. bude naše malé muzeum otevřeno od 14:00 – 15:30 hodin. Pro návštěvníky jsme připravili doprovodný program s názvem „Recyklace“. Bude
zde výstava šikovného tvůrce a umělce Honzy Beránka. K vidění budou kromě naší
stálé expozice i vystavované modely tohoto tvůrce, které vytváří z věcí, které mnohdy
u nás končí jako nepotřebný odpad.
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Zároveň chceme poděkovat všem, kdo se i nadále zajímá o rozvíjení našeho malého
předínského muzea.
Miroslav Sedláček

UMÍŠ TŘÍDIT???
Jak již bylo zmíněno v předešlých číslech, třídění odpadů je stále velkým problémem. K tomuto problému se neustále vracíme, což se může zdát jako ohraná písnička,
ale opakování je matka moudrosti, proto zas a znova o odpadech a jejich správném
třídění.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ:
tráva, plevel, rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, jadřince,
pecky z ovoce, slupky z citrusových a jiných plodů,
kávové filtry a ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpad
ze zeleně v domácnosti, čajový odpad, čajové sáčky
Do nádoby NIKDY NEDÁVÁME:
živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, exkrementy
masožravých zvířat, tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá
zvířata
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VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (skupina 3 dle zákona o odpadech).
Jedná se například o:
všechny druhy počítačových monitorů,
ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítače, notebooky, myši, klávesnice), telefonní
přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy
a záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky
Spotřebitelská zařízení (skupina 4 dle zákona o odpadech)
Sem patří:
všechny druhy televizních přijímačů, veškerá ostatní spotřební elektronika včetně
příslušenství (např. video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka
apod.), videokamery, fotoaparáty včetně příslušenství (např. blesky apod.)
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty (skupina 7 dle zákona o odpadech)
Jsou to:
kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.),
elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)
Upozornění:
Pokud se staré elektroniky zbavíte tím, že ji jednoduše vyhodíte do kontejneru se
směsným odpadem, dopouštíte se přestupku, za který Vám může být uložena ve správním řízení až dvacetitisícová pokuta. Navíc takové jednání není ohleduplné vůči životnímu prostředí a ostatním!!!
BÍLÉ SKLO
Bílé sběrné nádoby nám SLOUŽÍ PRO:
lahve od nápojů, skleněné obaly od kávy, zavařenin,
kečupů bez kovových a plastových víček
Do bílých sběrných nádob NIKDY NEDÁVÁME:
barevné sklo, porcelán, keramika, zrcadla, drátěné
sklo, varné sklo, autosklo - patří na sběrný dvůr
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BAREVNÉ SKLO
Do zelených sběrných kontejnerů DÁVÁME:
barevné sklo, lahve od nápojů, skleněné nádoby
od potravin, tabulové sklo
NEPATŘÍ SEM:
bílé sklo, porcelán, keramika, zrcadla, autosklo – to
patří na sběrný dvůr

PAPÍR
Do modrých kontejnerů PATŘÍ:
noviny, časopisy, knihy, krabice (rozložit), lepenka, karton, kancelářský papír a sešity
Do modrých sběrných nádob NIKDY NEDÁVÁME:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
PLAST
Žluté sběrné nádoby nám SLOUŽÍ PRO:
plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se
efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů,
sáčky a fólie, nápojové kartony
Do žlutých kontejnerů NEPATŘÍ:
plastové trubky a podlahové krytiny, obaly znečištěné od chemikálií, zbytky potravin a podobně
ESKO-T, s.r.o.

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS
V Předíně působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České Republice GeBaek 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
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studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by
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 HOYONG, 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 15:45 pod
vedením mezinárodního instruktora Tomáše Kuby (V. dan, +420 603 846 208). Více
informací naleznete na www.tkd.cz.

Trestné činnosti na seniorech neubývá
Policie nejen na Vysočině stále řeší trestnou činnost, jejíž obětí se stávají senioři.
Jedná se o různé podvody a krádeže, kdy pachatelé přicházejí do obydlí seniorů pod
různými smyšlenými legendami, případně využijí neuzamčených dveří bytu a dovnitř
vniknou bez pozvání. Poškození pak přicházejí o své úspory a cenné věci. Je proto
nutné této trestné činnosti předcházet dodržováním základních pravidel.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem
nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní.
1. Neotvírejte dveře domu nebo bytu, aniž jste se předem přesvědčili, kdo
za nimi je. V žádném případě byste neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu za sebou uzamkněte dveře, přestože jdete třeba jen
na zahrádku za domem. Pokud žijete v rodinném domě, je vhodné zamykat už vstupy
na pozemek, branky a podobně. Zamykejte vstupní dveře i v době, kdy jste doma.
Drzost zlodějů nezná mezí a mnohdy je lidé přistihnou uvnitř domu, když už některé
místnosti prohledali. Dveře otevřete až po zjištění, kdo za nimi vlastně je, a to dotazem nebo pohledem z okna. Pachatele, kterých je v mnoha případech větší množství,
nemáte šanci uhlídat, pokud vám už vniknou do domu.
2. Pozor si dejte zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, že potřebují vodu k napití či do vozidla, využít toaletu, poskytnout péči svému dítěti či peníze pro kamaráda, který je zraněný v nemocnici.
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3. Pokud vás telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, trvejte
na tom, aby za vámi přišel osobně. Peníze nedávejte cizímu člověku, i kdyby tvrdil,
že se tak s vaším příbuzným domluvil.
4. V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník nějaké organizace, úřadu či služeb, si nechte předložit průkaz nebo zavolejte na úřad nebo instituci,
na kterou se odvolává. Po dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala
v každém případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních prostor.
5. Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější služby
nebo výhodné nákupy například nádobí, pomůcek pro odpočinek a relaxaci. Pozor je
nutné si dát u nabízených služeb jako například broušení nožů a u osob, které nabízejí
výkup železa, peří, domácích zvířat.
6. Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní
jednatel spěchá a neumožní jim důkladně se seznámit s podmínkami dané smlouvy.
Smlouvy proto raději uzavírejte po předchozím rozhodnutí a promyšlení nejlépe přímo na pobočkách institucí.
7. Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte
tuto skutečnost na linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis
osoby a typ vozidla, jeho registrační značku a barvu. Při pátrání po pachateli jsou
takovéto indicie velice důležité.
Současné počasí zve také k procházkám do přírody. I zde je dobré dodržovat několik zásad, abyste se v pořádku vrátili domů.
1. Na procházky do lesa se pokud možno vydávejte do míst, která znáte. Pokud
jste v neznámém lese, snažte se zapamatovat si orientační body, podle kterých najdete
cestu zpět.
2. Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo
zraníte, můžete jím přivolat pomoc.
3. Pokud trpíte vážnou nemocí nebo alergií, je nutné mít u sebe potřebné léky.
Je dobré, aby rodina, případně známí, věděli, v kterých místech se přibližně pohybujete.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Poradna Ruth
Milí spoluobčané,
ráda bych vám touto cestou představila činnost a nabídku Poradny Ruth Třebíč.
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Předín bychom rádi v Předíně realizovali program z níže
uvedené nabídky. Vaší účastí na dotazníkovém šetření můžete ovlivnit téma progra32

mu, které se v Předíně uskuteční nebo ne. Prosím o odevzdání dotazníků do boxů
v obchodech Flop a COOP nebo na Obecním úřadě. Děkuji za spolupráci.
Účast na programech je zdarma (činnost poradny je podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV).
Poradna Ruth Třebíč je jednou ze služeb Oblastní charity Třebíč a zaměřuje se
na podporu partnerských, manželských, mezigeneračních a rodinných vztahů.
Nabízí:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc v zátěžových situacích v rodině (vztahy, výchova, nemoc, úmrtí,…)
poradenství individuální, párové, mezigenerační
programy zážitkové a vzdělávací (osobností rozvoj, efektivní rodičovství,
manželská setkání)
výuka přirozeného plánování rodičovství, podpora nenarozeného života
podpora rodin v evidenci OSPOD (poradenství, vzdělávání, příprava do školy)
osvětová činnost v rámci náhradní rodinné péče (NRP)
možnost duchovní podpory a doprovázení
půjčování literatury

Jak být dobrým rodičem
Kurzy budou probíhat s aktivním zapojením rodičů, kteří se za pomoci lektora
vzájemně obohacují a sdílí svoje zkušenosti. Spolu s ostatními rodiči prostřednictvím
praktických ukázek z běžného života poznají, na co je třeba klást v rodinném životě
důraz. Získají tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti uplatňovat v domácím prostředí.
Cyklus 4 setkání, které na sebe volně navazují. Témata mohou být samostatná.
Jak dětem vyjadřovat lásku - rodiče zjistí, jak může být účinnost výchovného
vedení podpořena nalezením potřeb dítěte. Pomocí diskuze budou hledat, jak jednotlivé potřeby naplňovat.
Jak účinně komunikovat s dítětem - jaké používat komunikační techniky k získání spolupráce dítěte.
Vhodné a nevhodné výchovné styly rodičů - podpora dítěte vedoucí k jeho samostatnosti, způsoby komunikace podněcující sebedůvěru dítěte i rodiče. Součástí
bude i promítání DVD a následná beseda.
Způsoby reagování na nevhodné chování dětí - praktické metody a techniky
jak se zachovat při odmlouvání a neposlouchání. Bude probrán rozdíl mezi trestem
a logickým důsledkem.
Lektor: Ing., Bc. Marcela Blažková, DiS.
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Znaky láskyplné rodiny
Cyklus chce účastníkům přiblížit, jak vypadá zdravá rodina a kroky, jak ji lze
budovat. Cyklus bude mít 3 setkání:
Služba nebo otroctví – přiblíží očekávání lidí vstupujících do manželství, důležitost
rozhodnutí pro službu druhým uvnitř rodiny i směrem ven ke společnosti.
Nastavení důvěrného vztahu mezi manžely – účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak budovat citovou, intelektuální, sociální, tělesnou a duchovní oblast svého vztahu.
Vedení dětí, poslušnost a úcta k rodičům – program bude zaměřen na způsoby vyučování a výchovy dětí, jak nastavit pravidla v rodině, respekt a úctu k druhým.
Lektor: Ing. Marcela Blažková, DiS.

Sladění rodinného a profesního života
Beseda zaměřena na sladění rodinného a profesního života. Při setkání se bude
diskutovat o možnostech, jak co nejlépe skloubit rodinu a profesní život a podpořit
návrat žen z rodičovské dovolené do pracovního procesu. Účastníci se zamyslí nad
vztahem k sobě a k druhým, nad svými přáními a realitou. Dozvědí se, jak vzniká
stres a co dělat proto, aby mu předešli.

Zážitkové mezigenerační programy
Jsou určeny pro prarodiče, rodiče a děti. Zaměřují se na vzájemné sdílení se a spolupráci. Podporují rodinnou pospolitost, vzájemnou úctu, pochopení, respekt k hodnotám. Nabízíme netradiční terapeutické postupy - práce s obrazy, pocity a představami,
které si mohou účastníci různými způsoby zpracovat a uvědomit si vlastní prožívání.
Mohou tak lépe porozumět svým emocím a zažít bohatost různorodosti ve skupině.
Tyto aktivity podporují zvyšování rodičovských kompetencí, rodič se aktivně podílí spolu s dítětem na rozvíjení komunikace, trpělivosti, naslouchání, oboustranného
zájmu atd. Díky těmto programům dochází snadněji k posilování vzájemných vztahů
mezi rodičem a dítětem, které jsou pro život obou velmi důležité. Také je podporován
kladný vztah k sobě, druhému i celé skupině - společnosti. Tyto programy podporují
spoluprožívání i rodičům, kteří mají dítě s postižením. Snahou je zpracovat vybrané
téma. Návrhy témat zapište do dotazníku.
Prosím o odevzdání přiložených anketních lístku do boxů v obchodech FLOP
a COOP HB nebo na Obecním úřadě do 31. 10. 2015. Anketní lístky navíc budou
umístěny u boxů.
Děkuji za spolupráci.

Miluše Vybíralová
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Kino Předín
Kino v naší obci má nesporně dlouholetou tradici a to zejména díky rodině
paní Vlasty Střechové, která po celá ta dlouhá léta tuto činnost s nadšením zajišťovala.
Bohužel, však skončila doba tzv. celuloidových 35 mm filmů. To znamená, že
naše stávající promítací a ozvučovací zařízení v kině se stává historickým a prakticky nepotřebným. Nové filmy již nejsou na celuloid pořizovány.
Novým trendem je digitalizace kin, a to buď levnější, ale méně kvalitní variantou E-Cinema, kde je pořizovací cena cca 350 000,- Kč. Druhou variantou je
úplná digitalizace, což představuje kvalitní obraz i zvuk, ovšem odpovídá tomu
i pořizovací cena, která se pohybuje okolo 2 000 000,- Kč.
Výhodou u obou variant nového promítacího zařízení je, že by bylo možné
uvádět veškeré nové kvalitní snímky a to v krátkém čase po uvedení na trh. Dále
by toto zařízení mohlo sloužit i k dalšímu využití, například k různým individuálním i veřejným prezentacím, seminářům a dalším audiovizuálním produkcím.
Nevýhodou jsou bezesporu vysoké pořizovací náklady a jejich dlouhodobá návratnost. Další otázkou je, zda by digitalizace kina v našich podmínkách přilákala
vždy dostatek diváků, zvláště v zimních měsících, kdy jsou nároky na vytápění
sálu poměrné značné. Je zde samozřejmě řada dalších otázek pro i proti.
Aby zastupitelstvo obce přijalo rozhodnutí, zda kino ANO či NE, chceme znát
i Váš názor k této věci.
Věnujte prosím malou pozornost vloženému dotazníku a v kolonce ANKETA: KINO Předín, označte svůj názor a odevzdejte do sběrných boxů umístěných
v prodejnách FLOP a COOP HB a v kanceláři OÚ do 31. 10. 2015. Anketní lístky
navíc budou umístěny u boxů.
Arnošt Urbánek, starosta
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I VY SE MŮŽETE PODÍLET
NA TVORBĚ A OBSAHU
PŘEDÍNSKÉHO ZPRAVODAJE.

PIŠTE A POSÍLEJTE NÁM
VAŠE KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSPĚVKY,
RÁDI JE UVEŘEJNÍME.
ou.predin@tiscali.cz
(uzávěrka příštího vydání je 18. 3. 2016)
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