PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 36

Obecní srneček a jeho kamarád ježeček.

Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily a po velmi suchém a horkém létě, pomalu
přichází podzim a spolu sním další vydání předínského zpravodaje
k podání občasných informací. Jen kýžená voda z hůry stále
nepřichází, ale to je věc vyšší moci, kterou nezměníme a nezbývá
nám než doufat, že se to brzy změní k lepšímu.
Další takovou zdánlivou komplikací v této době se může
jevit oprava průjezdních úseků krajských silnic č. III/4026
a č. III/4027, kterou financuje Kraj Vysočina. Opravu dešťové
kanalizace a výstavbu chodníku financuje obec. Tato akce
se dotýká, více či méně nás všech, ale hlavně řidičů, chodců
a také občanů žijících v této části naší obce. Na druhou stranu, ale můžeme být rádi, že
k tomu konečně po dlouhých létech intervencí ke správci těchto úseků dochází.
Jako každá rekonstrukce s sebou přináší řadu předvídatelných i nepředvídatelných
problémů a situací, které je nutno řešit operativně za provozu. Jedná se např. o časté
připomínky občanů k projektované niveletě vozovek, zejména v prostoru stávajících
sjezdů k jejich nemovitostem a také k řešení odtokových poměrů povrchových
vod směrem k těmto nemovitostem a naopak. Tyto připomínky jsou projednávány
na pravidelných kontrolních dnech a návrhy požadovaných změn musí odsouhlasit
autorský dozor a investor. Chci věřit, že všechny připomínky budou vyřešeny
ke spokojenosti obou stran.
Další zásadní změnou oproti původnímu řešení je, na základě rozboru konstrukčních
vrstev stávajících vozovek, zásah do celé konstrukce z důvodu různorodého, nedostatečného a nestabilního podloží opravovaných úseků. Změna technologie, oproti překrytí
původní vozovky pěticentimetrovou vrstvou balené, tedy spočívá v rozfrézování
původního podloží a jeho zpětného urovnání, zhutnění s přídavkem zpevňujících příměsí
a finálního položení dvou vrstev asfaltového betonu (balené směsi). Tato technologie
zaručuje podstatně lepší kvalitu a hlavně delší životnost díla. Bohužel si tato změna
vyžádá asi 10 - 12ti denní prodloužení oproti původnímu termínu dokončení, který je
4. 10. 2016, a navíc za úplné uzavírky obou úseků včetně křižovatky u FAGUSU a to
od pondělí 26. 9. 2016 do 16. 10. 2016.
Protože po dobu úplné uzavírky budou recyklované vozovky v různých časových
intervalech zcela nebo částečně nesjízdné, doporučujeme vlastníkům dopravních
prostředků bydlících v avizovaném prostoru a také v ulici na Podsedech a v ulici
naproti Faře, aby po dobu této uzavírky nebo podle aktuální situace, parkovali
svoje vozidla mimo tyto prostory, a to v zájmu své vlastní mobility.
Tak jak jsem použil v úvodu svého článku i zde nezbývá doufat, že celé dílo bude
zdárně dokončeno, bytˇ v prodloužené lhůtě a věřím, že dojde k celkovému zlepšení
dopravní situace, bezpečnosti chodců a přispěje tak k celkovému pozitivnímu vzhledu
této části naší obce. Z tohoto místa Vás chci závěrem požádat o maximální trpělivost.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období duben 2016 – srpen 2016
10-16-2 (21. 4. 2016) - Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
schválilo:
- Závěrečný účet obce Předín za rok 2015 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2015, bez výhrad.
- Účetní závěrku Obce Předín za rok 2015, bez připomínek.
- Příkazní smlouvu mezi obcí Předín a Anylopex plus s.r.o. Praha, na projekt „Pořízení
hasičské techniky pro JSDH obce Předín“ z IROP, výzvy č. 19 – Technika pro
integrovaný záchranný systém.
- Příkazní smlouvu s HS Occasion, s.r.o. Praha, na vypracování Žádosti o dotaci
na odbahnění rybníka Strhaná hráz, v rámci grantového programu MZe, za fixní
odměnu ve výši 15.000,- Kč + DPH a provizní odměnu ve výši 50.000,- Kč + DPH,
která bude vyplacena v případě uznání žádosti.
- Příkazní smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným, Orlová, na výběr zhotovitele
stavby revitalizace rybníka Strhaná hráz v obci Předín, za honorář ve výši
29.000,- Kč + DPH.
- Příkazní smlouvu s KOINVEST s.r.o. Třebíč, na vypracování dokumentace pro
stavební povolení na opravu a odbahnění rybníka Strhaná hráz, za cenu 62.000,- Kč
+ DPH.
- Záměr prodeje lesního pozemku parc. č. 2426/2 o výměře 1 491 m2 a požaduje
zpracování znaleckého posudku, který zajistí žadatel.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 2362/6 – orná půda o výměře 13 564 m2 a části
pozemku p.č. 2362/7 o výměře 37 125 m2.
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Jiřím Svobodou na prodej dílu a), který byl
oddělen GP z pozemku p.č. 2525/30 – ostatní plocha o výměře 30 m2, který bude
sloučen s pozemkem p.č. st. 315 – zastavěná plocha, nádvoří, za kupní cenu
35,- Kč/m2, tj. 1.050,- Kč.
- Kupní smlouvu mezi Jiřím Svobodou a Obcí Předín na koupi dílu b), který byl
oddělen GP z pozemku p.č. st. 70 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 3 m2, který
bude sloučen s pozemkem p.č. 2525/30 – ostatní plocha, za kupní cenu 35,- Kč/m2,
tj. 105,- Kč.
- Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany s pojistitelem D.A.S. Rechtsschutz
AG, pobočka pro ČR, Praha. Jedná se o pojištění právní ochrany 15-ti zastupitelů
a 2 zaměstnanců OÚ, za cenu 14.450,- Kč za rok.
souhlasí:
- S umístěním a zápisem stavby vodojemu Předín, v majetku svazku VAK, p.č. st.
350 do katastru nemovitostí. Stavba vodojemu byla GP oddělena z pozemků p.č.
2342/1 a p.č. 2342/3, které jsou ve vlastnictví obce.
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11.16.3 (30. 6. 2016) - Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
rozhodne:
-

O podání žádosti týkající se kácení kaštanů u hřbitova, až na základě dendrologického
posudku stromů.

schválilo:
- Darovací smlouvu na podporu vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Kraje Vysočina ve výši 31.000,- Kč.
Tento dar bude převeden na účet ZŠ a MŠ Předín.
- 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 23.076,- Kč. Tento dar bude převeden na účet ZŠ a MŠ
Předín.
- Smlouvu o dílo č. S17-043-0051 mezi obcí Předín a SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pelhřimov, na celkovou opravu zpevněné plochy u základní školy, doba realizace je
od 1. 7. – 31. 8. 2016, cena díla činí 290.779, 82 Kč bez DPH.
- Smlouvu o dílo č. 16-0563 mezi Obcí Předín a firmou PLASTIKOV, s.r.o. Jihlava,
na dodávku zadních vchodových dveří do budovy kulturního domu, cena díla činí
193.501,-Kč vč. DPH.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova Vysočiny č. ZZ01488.0521
mezi Obcí Předín a Krajem Vysočina, na realizaci akce „Výměna vstupních dveří
do budovy KD“, ve výši 96.000,- Kč.
- Souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Předín
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha, ve výši 22.186,- Kč, v rámci projektu
obědy pro děti.
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Pavlem Šindelářem, Předín 199, na prodej
lesního pozemku p.č. 2426/2 o výměře 1 491 m2, za cenu dle znaleckého posudku
ing. Milana Valy, č. 352-29/2016, ve výši 23.960,- Kč.

Letem předínským světem
Stavění Máje a pálení čarodějnic

K poslednímu dubnovému dni patří stavění Májky a pálení čarodějnic, to je v naší
obci již neodmyslitelnou tradicí. V areálu u Strhanky se vše připravovalo už v týdnu –
stavěla se hranice a zdobila se Májka. Místní borci jsou už za ty roky sehraný tým, a tak
Májku postavili bez větších potíží během chvíle. Když konečně nastalo příšeří, hranice
vzplála a čarodějnice s ní – z toho jsou vždycky nejvíce nadšené děti.
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Vaření

Tentokrát jsme vyzkoušely recepty z cizích zemí. Páteční odpoledne 22. 4. jsme
ve cvičné kuchyni mohly ochutnat švédský Kalpuding, německé Špecle se sýrem, itelskou
Focaccia A třešničkou na pomyslném dortíčku dobrot byl francouzský Créme-Bruleé.

McRAI Cup

Jeden ze série závodů, s podtitulem CROSS-COUNTRY - závody horských kol
na Mařenku, se uskutečnil 7. 5. opět v Předíně. Závod se konal tradičně ve sportovním
areálu na hřišti, ale jezdilo se samozřejmě i v okolí obce. Závodilo se celkem v 12
kategoriích. Novou kategorií byly Rodinné týmy, kde společně soutěžili jeden dospělý
a jedno dítě. Připravena byla řada tratí, ty nejdelší trasy vedly po asfaltových a lesních
cestách v okolí hory Mařenky. Nejkratší o délce pouhých 130 metrů byla určena pro
nejmenší cyklisty, nejdelší, 32kilometrovou trať museli absolvovat muži a pro ženy byl
připraven okruh o délce 18 km.
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Dětský den

Již tradičně se ve sportovním areálu u Strhanky konal Dětský den, tentokrát v sobotu
4. 6. 2016. Na programu byly od 15:00 hodin sportovní disciplíny, od 16:30 vystoupilo
divadélko Facka se svým programem „Tůdle, nůdle“, po celou dobu akce měly děti
k dispozici sestavu tří skákacích hradů. V podvečer proběhla dražba máje, kterou vítěz
pokácel. Počasí nám opět moc nepřálo.

Stavění Brány

Lidový zvyk stavění svatebních bran na vesnici je v našich končinách velmi rozšířený
a oblíbený. Svatební brána je přímo spojená s významem loučení se svobodou, ženicha
nebo nevěsty z vesnice, ze které pochází, kde se narodili nebo bydlí. Svatební brána se
staví týden před samotnou svatbou k domu, jenž je domovem osoby, odkud se na cestu
ze svobody k manželství vydává.
V Předíně se staví z dřevěné smrkové konstrukce, která je obalena chvojím. Dříve
se ale dělala i z břízy. Výzdobu tvoří bílé pentle z krepového papíru a nápis „MNOHO
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ŠTĚSTÍ NOVOMANŽELŮM“ na dřevěném závěsu.
Velikost a tvar brány se přizpůsobuje dle potřeby vstupu domu. Na její stavbě by se
měli podílet všichni svobodní mládenci a dívky z vesnice. Mládenci obstarávají stavbu
brány a následně její přepravu, úkolem dívek je především výzdoba brány.
Ženich či nevěsta nebo oba společně musí projít pod branou, kde už na ně čekají
sousedé, známí a kamarádi. Všichni společně zazpívají svatebčanům pár písní a popřejí
hodně štěstí. Svatebčané se jim odmění sklenkou něčeho ostřejšího a také něčím dobrým
na zub. Pak už následuje neřízené veselí.

PředínCUP

V sobotu 25. 6. se uskutečnil na hřišti tradiční turnaj v mini kopané. Letošní účast
nebyla tak početná, jak tomu bylo v minulých letech, ale i tak bylo na co koukat. Letos
se sjelo 6 týmů, které projevili nemalé nadšení pro hru. A jak to celé dopadlo? Vítězem
se stalo mužstvo z Opatova, na druhém místě skončili Super Ptáci, třetí SB Hory,
následovali Býci Třebíč, Ptáci a Kolco team.

Hasičský den

Místní hasiči v tomto duchu pojali sobotu 2. 7., kdy v podstatě celý den a večer
probíhaly hasičské soutěže. První, O Pohár starosty obce je již tradiční soutěží Jihlavské
OPEN ligy. Své síly zde poměřilo celkem 16 mančaftů mužů a 6 mančaftů žen. Druhou
soutěžní novinkou byla Noční soutěž v požárním útoku mladých hasičů. Přesto, že
pršelo a chvíli nešla i elektrika, to naše mladé hasiče nerozházelo a oba týmy s nadšením
vybojovaly ve svých kategoriích 2. místo.

Na Faře se nezahálí

V průběhu celého jara pořádali místní farníci za pomoci několika dobrovolníků
brigády na úklid Fary, dvorku a zahrady. Celkem se odvezly do sběrného dvora dva
kontejnery odpadů všeho druhu. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné zbořit rozpadající
se přístavek ve dvoře a kus obvodové zdi.
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Průběh dalších prací na zvelebení tohoto místa bude, po domluvě a koordinaci
s panem farářem, probíhat i nadále.

Barevné a voňavé zahrádky

Od jara do podzimu se při procházkách obcí můžeme kochat krásně kvetoucími
předzahrádkami. Péče o ně dá jistě nemalou práci, ale krása a vůně květin jsou pro
šikovné zahradnice odměnou. O to obdivuhodnější je, že je i ve svém krásném věku
udržují tak pěkné a barevné. Jedny z nich jsou paní Obůrková, Havelková, Olivová,
Lusková a další.

A na co dalšího se můžeme těšit?
- 23. 9. pouťová zábava Sokol Předín - KALYBR
- 24. 9. pouťová zábava SDH Předín – ROS3S
- 25. 9. pouťové fotbalové utkání Předín x Trnava (15:30)
- 28. 9. Poutní mše svatá v kostele sv. Václava (11:00)
- 25. 11. Adventní tvoření
3. 12. Mikulášská zábava SDH Předín – ROS3S
4. 12. Rozsvícení vánočního stromu
- 11. 12. Vánoční jarmark
- 18. 12. Předvánoční koncert v kostele sv. Václava (16:00)
- 26. 12. Setkání seniorů tentokrát v Předíně
- 30. 12. Předsilvestrovský výstup na Mařenku
- 31. 12. Silvestr v KD
2017
- 28. 1. Hasičský ples – KALYBR
- 4. 3.
Školní ples – CREDIT
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Horácké divadlo Jihlava
Co s načatým večerem?
No přece jedeme do divadla!
A kdy?
Letos poprvé ve středu 19. října.
A na co se můžeme těšit?
Bude to komedie jedné letní noci Sex noci svatojánské od spisovatele Woodyho
Allena. Letošní sezonu zahájilo Horácké divadlo v sobotu 10. září právě touto komedií.
Všichni důvěrníci Horáckého divadla jsme byli pozváni ředitelem Ondrejem Remiášem
na generální zkoušku a moc se nám to líbilo. Máme se na co těšit, bude to super!
V průběhu sezony ještě pojedeme na muzikál Adéla ještě nevečeřela, na románovou
kroniku Rok na vsi, hru se zpěvy Kabaret z lágru, duchařskou komedii Vrátila se
jednou v noci a na mysteriózní drama Hra snů.
Hrací den je opět ve středu a do divadla odjíždíme autobusem Horáckého divadla
z Hor v 17:20 a z Předína v 17:50.
Přeji všem krásné divadelní zážitky.
Lenka Hekrlová

Po stopách dolování zlata již potřetí
V roce 2010 jsme navázali spolupráci s odborníky, kteří se zabývají problematikou
dolování zlata v širším okolí Hor a Předína, s pány Stanislavem Houzarem, Milanem
Vokáčem a Pavlem Škrdlou. První naše setkání bylo toho roku na besedě v kulturním
domě, tam jsme se dohodli uskutečnit vycházku přímo do míst, o kterých se na besedě
mluvilo. Účast byla tehdy velká a tak hned v roce 2011 následovala vycházka
druhá. Potom nastala delší přestávka. Až letos Mirek Sedláček oslovil pana Houzara
a 16. 4. 2016 se uskutečnila další výprava v pořadí již třetí.
Účast byla dobrá, i když většina zájemců byla z okolních obcí, zejména ze Želetavy.
A jak vycházka probíhala? Na hrázi Návesního rybníka jsme se dozvěděli něco
z našich nejstarších dějin. Pokračovali jsme směrem k Hájku, kde bylo zastavení
s pověstí u Hraběcí studánky. Zde se po několika metrech potůček ze studánky vlévá
do Horského potoka a v jeho okolí jsou v terénu k vidění stopy po rýžování zlata. Bylo
tu pěkné místo pro delší přestávku, kterou někteří vyplnili malým občerstvením, jiní se
pokoušeli vyrýžovat nějakou tu zlatěnku a někteří stihli oboje. Potom jsme pokračovali
proti toku Horského potoka k místu nálezu jedle bělokoré, která tu rostla pravděpodobně
ve 12. století.
Závěr naší výpravy patřil Štůlním s komplexem pinek (pozůstatek po dolování
zlata). Pinky jsou značně zarostlé a porostlé kořenovým systémem stromů. Jsou kruhové
s odvalem po obou nebo jedné straně. Průměrná hloubka pinek je 2 m a průměr 8 m.
Na poli se nachází kusy zlatonosného okrově zbarveného křemene (žíloviny) vzácně
s makroskopicky viditelným zlatem.
Škoda, že jsme se nakonec dozvěděli - zlatonosné zrudnění mělo u nás oproti
podobným revírům v Čechách a ve Slezku spíše menší rozsah a nejbohatší partie byly
do poloviny 14. století již vyčerpány. Přesto to za pokoukání stojí.
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Jestli bude nějaké příště, rádi vás mezi sebou uvidíme.

To by bylo, abych tu hroudu nenašel!

Miluše Pospíšilová, zastupitelka obce

Muzeum
O pouťové neděli dne 25. 9. bude místní muzeum otevřeno od 14.00 do 15:00.
K vidění zde budou kromě stále expozice i poznatky z akcí pořádaných muzeem
v letošním roce.
Chceme zde také poděkovat lidem, kteří mají zájem o obohacení našeho muzea
o exponáty a lidem za spolupráci s muzeem.
Miroslav Sedláček

Pouť tak trošku jinak
Každý rok je přeci jen tu a tam z místního davu slyšet, že je naše pouť taková chudá
– prostě je u nás málo stánků. Možná je to tím, že slavíme pouť až na konci září – občas
je krásné Babí léto, občas je pochmurný podzim a občas i skoro mrzne.
Proto jsme se rozhodli zkusit s tím něco udělat. Trošku jsme zapátrali na internetu
a pozvali pár stánkařů. Aniž bychom to plánovali, začali se nám ozývat sami od sebe
i ostatní a nyní máme slíbenou účast cca 25 prodejců s nejrůznějším sortimentem.
Letos se tedy můžete těšit např. na: šperky, textilní výrobky, dekorace, bytové doplňky,
dřevěné výrobky, originální kabelky, výrobky ze skla a mnoho mnoho dalšího.
Nezapomněli jsme ani na milovníky jídla, ti mohou své chuťové pohárky uspokojit
výrobky z rakytníku, trdelníky, koblížky, škvarkovými tyčkami, ale i valašskými frgály
a samozřejmě nemůže chybět ani tradiční pouťový perník.
Teď už jen aby vyšlo počasí a v peněženkách bylo dost peněz.
Krásnou pouť Vám všem přeje Obec Předín.
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Co se změnilo v naší školce?
•

v srpnu obec Předín rekonstruovala výdejnu stravy v 1. třídě MŠ

•

od MUDr. Jany Jaburkové jsme dostali sedačku a 2 malé stolečky do čtenářského
koutku – děkujeme J

•

ještě čekáme na nový koberec do 1. třídy MŠ

Rozkvetlá školka
Letos je naše školka zapojena do projektu Malý zahradník.
Začali jsme na jaře s názvem Zelenina za oknem. Cílem bylo, aby si děti uvědomily,
jaká námaha, starost a úsilí stojí za rajčetem, které si dávají ke svačince. Zaseli jsme
semínka rajčátek do kelímku a pozorovali, za jak dlouho vykouknou ven na světlo
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a slunce, lehce zalévali. Asi za dva týdny byl vidět výsledek snažení - rajčata se dostala
na světlo. Když sazenice povyrostly, děti si je odnesly domů a za pomocí rodičů o ně
pečovali.
Ve školce jsme si je také zasadili na záhonek, a protože péče byla vydatná, nyní
sklízíme rajčátka červená i žlutá.
Rostliny kolem nás – to je zase péče o pokojové rostlinky. Vysvětlili jsme dětem,
proč je dobré obklopovat se rostlinami doma i ve školce, jsou pěkné i důležité pro naše
zdraví. Společně jsme některé květiny přesadili, aby lépe rostly.
Rozkvetlá školka – o to usilujeme stále. S dětmi jsme osázeli truhlíky, květináče
pro ozdobu naší školky i záhonky v zahrádce. Pravidelně je s dětmi zaléváme, hnojíme,
i okopáváme a výsledek je v záhonku vidět. Všechno kvete a voní. J

Teplé zářijové slunce přeje výletníkům
I my děti 2. třídy MŠ často chodíme na vycházky do okolí Předína. Nejraději
si hrajeme v lese Frenštátě, ale troufneme si i na delší pěší výlety, např. k rybníku
Vidláku, Hraběcí studánce nebo do Štěměch na Vrchy. Často se k nám přidají i žáci 1.
a 2. ročníku ZŠ a to jsme moc rádi, protože zase vidíme kamarády, můžeme si spolu
povídat, hrát si, poznávat a objevovat, běhat, skákat a poskakovat a užívat si krásné
předínské přírody.
Věříme, že nám hezké počasí ještě nějaký čas vydrží a my třeba dojdeme k hájovně
na Hadí Hoře nebo ještě dál.
učitelky MŠ Předín

O činnosti Mysliveckého sdružení Předín
Vážení čtenáři,
v tomto příspěvku bychom vám rádi poskytli několik informací o „novodobé“ historii
existence Mysliveckého sdružení Předín a honitby ve které vykonává myslivost.
11

Za počátek této éry lze považovat vydání zákona o myslivosti č. 23/1962 Sb.,
na základě kterého JZD v Předíně, držitel honitby, postoupilo výkon práva myslivosti
MS Předín, rozhodnutím ONV Třebíč, ze dne 31. 1. 1963. Samotné MS Předín již
existovalo od 9. 8. 1962, kdy mu ONV Třebíč schválil stanovy. Výměra tehdejší honitby
činila 1 314 ha a MS Předín mělo v počátku 11 členů (dle dostupných podkladů).
Na základě rozhodnutí ONV Třebíč ze dne 8. 4. 1980 bylo MS Předín a následně
i honitba, ve které MS Předín vykonávalo právo myslivosti, zrušeno. Rozhodnutí
padlo z velké míry na základě vůle/zvůle tehdejších mocných aparátčíků, kteří byli
přesvědčeni, že je to na věčné časy. Členové zaniklého MS Předín se tehdy uchýlili
do okolních honiteb, pokud chtěli myslivost dále vykonávat, ale někteří myslivosti
zanechali.
Po změně politických poměrů po roce 1989 se bývalí členové MS Předín v čele se
Zdeňkem Skálou, r. 1932, pokusili o rehabilitaci MS Předín a obnovu původní honitby.
To se nakonec po „papírové bitvě“ částečně dne 6. 5. 1991 podařilo, kdy OkÚ Třebíč
uznal honební pozemky ve správě ZD Opatov za honitbu a výkon práva myslivosti
v této honitbě byl postoupen obnovenému MS Předín. Obnovená honitba měla výměru
609 ha a MS Předín v té době mělo 7 členů.
V roce 1992 došlo k novele zákona o myslivosti, která vyžadovala, aby držení
honitby přešlo na vlastníky honebních pozemků. To vyústilo založením Honebního
společenstva Předín a uznáním společenstevní honitby Předín s účinností od 1. 4.
1993. Tato honitba byla pronajata MS Předín. Na přelomu let 2002/2003 pak došlo
k sesouladění existence společenstevní honitby Předín s novým zákonem o myslivost č.
449/2001 Sb. a MS Předín vykonává právo myslivosti v této pronajaté honitbě dodnes.
A o tom zas někdy příště.
Zdeněk Skála a František Vrbka

Ze života školy
I když to zatím vypadá, že si léto odmítá připustit svůj konec, odstartoval nám nový
školní rok 2016/2017. Začněme však krátkým ohlédnutím zpět, co se všechno naší
škole dělo na jaře.
Během roku žáci dramatického kroužku nacvičovali pod vedením pana učitele
Augustina pohádku Popelka a princ, kterou v dubnu uvedli na prknech předínského
jeviště. Jako každý rok měla hra velký úspěch a přilákala i spoustu diváků. Další
z tradičních jarních akcí byla Předínská laťka - sportovní soutěž ve skoku vysokém.
U sportu ještě chvíli zůstaňme. Chlapci ze čtvrtého a pátého ročníku obsadili
na okrskovém kole fotbalového turnaje McDonald´s Cup třetí místo, když jim těsně unikl
postup do okresního kola. Velkého úspěchu dosáhly i košíkářky, jež na velikonočním
turnaji v Moravských Budějovicích obsadily v silné konkurenci druhé místo. Výuku
měli žáci zpestřenou mnohými exkurzemi, navštívili např. zábavní vědecký park VIDA
centrum v Brně, páťáci a šesťáci zase rodný dům a muzeum Jana Kubiše v Dolních
Vilémovicích. Větší akcí však byl květnový zájezd do Švýcarska, kde zájemci z řad
žáků mohli vidět nejen krásnou přírodu, ale navštívili i Kostnici, kde byl upálen Jan
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Hus, Rýnské vodopády či Olympijské muzeum v Lausanne. Závěr roku tradičně patřil
školním výletům a rozloučili jsme se s deváťáky, kteří se téměř všichni dostali na svoje
vybrané střední školy či učební obory.
Během května byly opraveny podlahy ve třech třídách a pořízeny do třech tříd
dataprojektory a plátna. Přes prázdniny probíhaly úpravy okolí školy. Byl vydlážděn
školní dvůr mezi oběma budovami a pokračuje oplocení celého areálu školního pozemku,
který bude vždy po skončení výuky uzavřen. Nadále probíhá i oprava tělocvičny.
Na prahu nového školního roku usedlo do lavic celkem devět nových prvňáčků
a také šest žáků z Opatova, kteří nastoupili do šesté třídy. Pedagogický sbor opustila
Mgr. Eva Procházková, jež se stala novou ředitelkou školy v Opatově.
Žáci si mohou vybrat i z pestré nabídky zájmových kroužků, dále od září škola
nabízí žákům možnost objednání zdravých svačin.
Mgr. Josef Herbrych

Zdravé školní svačiny
Od září máme ve škole novinku. Naše paní kuchařky připravují žákům zdravé školní
svačinky.
Každý den o velké přestávce si děti v jídelně vyzvednou krásnou barevnou krabičku,
ve které je vždy tmavé pečivo s chutnou pomazánkou, plátkem sýra či šunkou. Nikdy
nechybí pořádná porce ovoce a zeleniny. To vše je doplněno vydatným pitným režimem.
Svačina stoji 20,- Kč, maminkám ubyla starost, co zítra namazat do školy, a dětem
to chutná.
Rozhodně je to lepší než schroustat balíček chipsů a zapít to Coca-Colou.
Tak dobré a zdravé pochutnání!
Libuše Vyhnálková, ředitelka školy

Mládežnický fotbal Sokola Předín
Soutěžní ročník 2015/2016
V mistrovských soutěžích ročníku 2015/2016 předínský fotbal reprezentovaly tři
mládežnické týmy.
Starší přípravka obsadila ve své kategorii Okresní soutěže skupiny „C“ 8. místo
z devíti družstev se ziskem 14 bodů.
Mladší žáci obsadili v I. třídě krajské soutěže KFS Vysočina skupiny „B“ 6. místo
z osmi družstev. Ve 14 utkáních 6x zvítězili a 8x odešli ze hřiště poraženi. Vstřelili 37
branek a 59 jich obdrželi. Získali 18 bodů.
Starší žáci obsadili v I. třídě krajské soutěže KFS Vysočina skupiny „B“ 4. místo
z osmi družstev. Ve 14 utkáních 6x zvítězili, 3x remizovali a 5x odešli ze hřiště poraženi.
Vstřelili 38 branek a 29 jich obdrželi. Získali 21 bodů.
13

Turnaj starších žáků KFS Vysočina
4.6.2016 Náměšť nad Oslavou
Po skončení mistrovských utkání se po celém kraji Vysočina uskutečnily turnaje
týmů mladších a starších žáků z obou skupin I.A tříd. Po organizaci turnaje z předešlé
sezóny jsme tentokrát zajížděli s mladšími žáky do Moravských Budějovic (na turnaji
skončili na 4. místě s 1 bodem a skórem 2:12) a se staršími žáky do Náměště nad
Oslavou, kde jsme obhajovali v kategorii starších žáků loňské vítězství. Po velmi
výborném výkonu, bez obdržené branky a skórem 11:0 jsme všechny družstva turnaje
porazili a obhájili, tak vítězství z loňské sezóny.

SOKOL PŘEDÍN - vítěz turnaje starších žáků 1. A tříd KFS Vysočina
4. 6. 2016 v Náměšti nad Oslavou
Klečící zleva: Dohnal Michal, Michálek Radim, Horáček Tomáš, Vídenský Vojtěch,
Konvalina Petr, Poláková Zuzana
Stojící zleva: Driml Erik, Hekrle Vojtěch, Kalina Zdeněk, Poledna Daniel, Šebek
František, Schiller Patrik, Štrbáňová Anna, Janíček Tomáš, Šaroun Matěj

Jak v novém soutěžním ročníku 2016/2017
V podzimní části soutěží předínský mládežnický fotbal reprezentují tři týmy. Mladší
žáci a starší žáci budou hrát již čtvrtou sezónu I. třídu krajské soutěže KFS Vysočina.
Tuto soutěž hrajeme stejně jako loni pod hlavičkou Stará Říše / Předín. Dále jsme
do nového soutěžního ročníku přihlásili mužstvo dorostu, které hraje okresní přebor.
Před začátkem podzimní části soutěže byl v Předíně uspořádán turnaj dorostu. Domácí
tým na něm obsadil 3. místo v konkurenci mužstev (Jaroměřic, Velké Bíteše a Batelova)
hrajících krajské soutěže dorostu I. třídy KFS Vysočina.
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Tvořící se nové mužstvo dorostu Sokola Předín
Klečící zleva: Báňa Vojtěch, Švaříček Adam, Vrbka Vít, Vídenský Vojtěch, Konvalina
Petr, Šebek František, Horáček Tomáš
Stojící zleva: Kříž Matyáš, Skála Jaroslav, Janíček Tomáš, Šindelář Patrik, Šindelář
Josef, Kalina Zdeněk, Šindelář Marek, Machovec Petr, Poledna Daniel, Konvalina
Michal, trenér Vídenský Bohumil
Toto byl výčet úspěchů naší fotbalové mládeže. Pokud chceme v Předíně tuto
úroveň udržet, je zapotřebí neustále doplňovat družstva novými hráči, převážně
ty nejmladší věkové kategorie. V letošním soutěžním ročníku nám chybí družstva
přípravek, což se za nějaký čas negativně projeví v žácích a následně v dorostu, který
se letos založil.
Neustále probíhá nábor nových fotbalistů všech věkových kategorií. Tímto předínský
fotbal zve všechny děti (kluky i holky) do svých řad.
Vítáni jsou i rodiče (tatínci, maminky a dědečci) a další zájemci z řad veřejnosti,
přijďte a pomozte při organizaci a trénování.
Bohumil Vídenský

Sokol Předín, z.s.
Po několik posledních sezon mužstvo mužů statečně odolávalo sestupu do nejnižší
soutěže. V těchto dobách převládalo přesvědčení, že není síla, která by ho do IV.
třídy dostala. Až letos se to zřizovateli Okresnímu fotbalovému svazu Třebíč i díky
reorganizacím v soutěžích povedlo.
Když pominu, že se jedná o nejnižší soutěž, vidím na jejím hraní samá pozitiva.
Mužstvo mužů tvoří stejní hráči jako loni a to převážně místní. Sportovní derby
s Opatovem vystřídalo derby se Štěměchami. Zůstaly další lukrativní zápasy a to
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především s Heralticemi, Rokytnicí, Želetavou apod. Dále je předpoklad, že mužstvo
dosáhne na víc vítězství a může hrát bez strachu ze sestupu.
Frustrovaný fanoušek, který na postavení mužstva mužů nalezne víc negativ, může
navštěvovat zápasy mládežnických týmů.
Kamil Vybíral

Komunitní škola Předín
Komunitní škola nabízí pro školní rok 2016/2017 následující kurzy:
Kurz keramiky				
(1 lekce 120 min) - cena 50,- Kč/1 lekci
+ vstupní 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 2. 11. 2016. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat, přijďte se podívat
a vyrobit si vlastnoruční dárek.
Cvičení pro ženy – KALANETIKA
(1 lekce 60 min)
Kurz povede Olga Píšová. Cvičení se bude konat vždy v úterý v tělocvičně ZŠ od 19:00
– 20:00 hodin. Zahájení kurzu 18. 10. 2016. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
Cvičení pro ženy – AEROBNÍ CVIČENÍ S POSILOVÁNÍM
					
(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 20. 10. 2016. Na tento kurz se nemusíte
přihlašovat!!!
Odpolední čaj
Pravidelné setkávání seniorek, které se již od 15. 9. 2016 koná ve cvičné kuchyňce
základní školy, nově ve čtvrtek jednou za 14 dnů od 13:00 do 16:00 hodin.
Dále připravujeme:
- Kurz tradičních receptů – recepty z kysaného zelí, muffiny, dobroty z ovoce, …
- Kurz rukodělných prací – adventní vazba – 25. 11. 2016
Své návrhy a nápady na nové kurzy můžete psát e-mail: kspredin@predin.cz nebo
tel.: 728 135 342, www.predin.cz/komunitniskola/.
Eva Boudová
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Na kus řeči
Odpolední čaje pořádají již třetím rokem naše důchodkyně.
Scházíme se vždy 1x za 14 dnů od 13:00 do 16:00 ve školní cvičné kuchyni.
Doneseme si nějakou tu mlsku ke kávě či čaji. Společně s kamarádkami pohovoříme
o místním dění a událostech. Občas si vyměníme zajímavé recepty na různé dobré
moučníky, a jestliže máme přebytečné výpěstky z našich zahrádek, tak si je darujeme
nebo vyměníme. Posezení se vždy nese v příjemném přátelském duchu a všechny se
na něj pokaždé těšíme. Přijďte za námi a neseďte doma !!!

Reflexní pásky
V nejbližší době Vám budou distribuovány do vašich schránek reflexní pásky, které
Kraj Vysočina zakoupil pro akci s názvem „Bezpečná Vysočina“. Kraj tak chce zvýšit
bezpečnost obyvatel Vysočiny coby aktivních účastníků dopravního provozu.
Reflexní materiály výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Vidět
a být viděn – je základní pravidlo bezpečnosti nejen na silnicích. Reflexní materiály
odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji a to až na vzdálenost 200 metrů, dávají tak
řidiči dostatek času na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval. Reflexní pásky jsou
nejrozšířenějším reflexním prvkem. Výhodou je jejich rychlé a snadné použití.

Mladí hasiči
Je po prázdninách, z čehož mnohý mládežník školou povinný propadá trudomyslnosti,
na kterou je prý nejlepší míč, ale pro naše mladé hasiče a hasičky jsou to jejich aktivity.
Sezóna Okresní ligy mladých hasičů vrcholí a my už toho máme spoustu za sebou
a ještě pár soutěží před sebou.
Letošní ligu jsme zahájili soutěží 7. 5. v Moravských Budějovicích a celkem nás
čekalo 15 soutěží.
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Naši první letošní medaili si vystříkali starší žáci 4. 6. v Přibyslavicích za 2. místo.

Zleva: prudič Mirek Novák, Natálka Němcová, Míša Němcová, Simča Nováková,
Zdeněk Kalina, Vlasta Plocek, prudič Karel Pokorný
Dole zleva: Vojta Pokorný, Staník Plocek
Ligové soutěže jsme si jako tradičně proložili okrskovou soutěží 18.6 ve Štěměchách,
kde se naši mladší umístili na 1. místě, starší A na 2. místě a starší B na 3. místě.

Na Okrskové soutěži ve Štěměchách
Abychom se navnadili na blížící se léto, zajeli jsme si i naše oblíbené „noční“. Jednu
noční soutěž jsme si zaběhli 4. 6. v Kněžicích, kde skončili mladší na 6. místě a starší
na 3. místě. Na další noční jsme si odskočili do Nevcehle 18. 6. kde mladší skončili
na 5. místě a starší na 8. místě.
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Jarní část sezóny jsme zakončili historicky 1. noční soutěží u nás v Předíně, která
se konala 2. 7., kam se sjelo 10 mladších a 19 starších mančaftů. Účast předčila naše
očekávání. Soutěž doprovázel vytrvalý déšť, takže hasili opravdu všichni a všude. Úsilí
všech bojkotovala i vypadávající elektřina, ale díky šikovným místním mužům ani tohle
nebyla žádná překážka. Vše zdárně a bez újmy na zdraví došlo šťastného konce. Oba
místní mančafty skončili na krásném 2. místě. V mladší kategorii 1. místo vybojovali
Markvartice a ve starší kategorii patřilo 1. místo Heralticím, kteří si odvezli i selátko,
o nějž se běželo ve finále. Přes veškeré nástrahy jsme si to užili a všem moc děkujeme
za pomoc a podporu.
Teď po prázdninách jsme odstartovali podzimní část sezóny 3. 9. v Budíkovicích,
kde skončili naši mladší na 3. místě a pak hned následovali 4. 9. Kněžice, kde skončilo
na 3. místě družstvo starších. Na své si zde přišli i naši fanoušci, kteří se zde i vydatně
a zcela zdarma vysprchovali.
Shrnuto a podtrženo, s letošní sezónou Okresní ligy mladých hasičů, i když
ještě zcela neskončila, můžeme být spokojeni. Mladší žáci jsou z celkového počtu
23 mužstev zatím na 9. místě a starší žáci z celkového počtu 31. mužstev prozatím na
4. místě. Naše počiny můžete sledovat na webovkách SDH Předín
www.sdhpredin.com/cz/.
Karel Pokorný

Nábor Taekwon-Do ITF
Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České republice a již tradičně pořádáme
nábor nových studentů. První měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď se podívat i ty!
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si dává za cíl všestranný
rozvoj jeho 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 GeBaek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský
velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku umění sebeobrany. Naše
činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří
i děti předškolního věku, senioři a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem naší
školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně
pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody
a nabízíme také individuální výuku.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni na tréninky, které pravidelně
probíhají v Předíně každý čtvrtek od 14:30 – 15:45. Pod vedením Tomáše Kuby V. dan;
+420 603 846 208.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete na internetových stránkách
www.tkd.cz. Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@tkd.cz.
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PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
se uskuteční 24. září 2016

Hory: 9:05 – 9:10 hod (na návsi), Předín: 9:15 – 9:35 hod (u kostela)
Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů:
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky,
televizory, rádia, osobní pneu (bez disků), ledničky, pračky, sporáky,
vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení
z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.)
Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.

Sběrný dvůr Želetava

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Provozní doba
Otevírací hodiny
od
do
13:00
17:00
8:00
13:00
-

Poznámka
prosinec - únor zavřeno
-

Ve sběrném dvoře mohou být odděleně ukládány tyto druhy odpadů a prvky zpětného odběru:
• absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)
• baterie a akumulátory (monočlánky, …), olověné a nikl-kadmiové baterie
a akumulátory
• osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic),
notebooky
• vysavače a jiné spotřebiče používané k žehlení
• stavební suť a demoliční odpady
• polystyren
• zemina a kamení
• elektrozařízení, frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky
• obaly obsahující zbytky potravin nebo obaly znečištěné nebezpečnými látkami
• mobilní telefony, telefony, tiskárny, kopírovací zařízení, skenery, elektrické psací
stroje, faxy
• hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé
• plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jedlý olej a tuk
železo a barevné kovy
biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrady…) a dřevo
objemný odpad – odpad z domácností, který se nevejde do běžné odpadové nádoby
rádiové soupravy (radiobudíky…), televizory, videokamery, DVD přehrávače,
hudební nástroje
pneumatiky osobní, dodávkové pneumatiky
jiné motorové, převodové a mazací oleje
papír, karton a lepenka
elektrické vláčky a závodní autíčka, ruční ovladače videoher, videohry
ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby elektrické
topidla, sporáky
fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění
zubů, holení
sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo
zářivky a výbojky
textil, obuv

UPOZORNĚNÍ

Stavební materiály, které obsahují azbest či azbestocementové složky (krytina,
obklady, trubky, tvarovky a podobné) sběrné dvory nepřijímají. Občané mohou tento
odpad uložit pouze na skládce tuhých komunálních odpadů (TKO) Petrůvky.
Stavební materiály na bázi sádry (sádrokartonové odřezky a jiné) mohou občané
uložit pouze na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči.
Občané, kteří si ještě nevyzvedli kartičku pro ukládání na sběrném dvoře, si ji
mohou kdykoliv vyzvednout na obecním úřadě.

Zasedání zastupitelstva obce a rady obce
Opět po roce přinášíme přehled o tom, jak a v jakém počtu se scházíme na zasedáních
zastupitelstva obce. Připomínáme, že 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.
Zastupitelstvo obce se sešlo v průběhu celkem 6x.
15.10. 17. 12.
25. 2.
21. 4.
30. 6.
31. 8.
2015
2015
2016
2016
2016
2016
Vrbka František
P
P
P
P
P
P
Urbánek Arnošt
P
P
P
P
P
P
Pospíšilová Miluše
P
P
P
P
P
P
Píša Ladislav
P
P
P
P
P
P
Hons Vlastimil
P
P
P
P
P
P
Vyhnálková Vanda
o
o
o
P
P
P
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Málková Štěpánka
Tománková Jitka
Šplíchal Pavel
Vybíral Kamil
Královský Bohumil
Pokorný Karel
Polívka Jaroslav
Kos Miloslav
Rjabinčák Petr

P
o
o
P
o
P
O
O
o

P
P
P
P
P
P
O
o
o

P
P
P
o
P
P
O
P
o

P
O
P
o
P
P
O
o
P

P
P
P
o
P
o
O
O
P

P
P
P
o
o
P
O
O
P

P - přítomen;
o – omluven;
O - neomluven
Rada obce se schází pravidelně a celkem se sešla za poslední rok 20x.
Štěpánka Málková

Podvodníkům, kteří se zaměřují na staré lidi, je nutné se bránit
Od začátku letošního roku do současnosti došlo v Kraji Vysočina k pětatřiceti
případům, kdy se obětí trestného činu stal senior. Poškozeným při nich vznikla škoda
téměř 1 500 000 korun.
V poslední době zaznamenali policisté nárůst této trestné činnosti. Obětí pachatelů se
stali nejčastěji obyvatelé rodinných domů v menších obcích. Ve většině případů se krádež
odehrála tak, že jeden pachatel seniora zabaví a další prohledá dům. Jedná se především
o dvě až tři dospělé osoby nebo jsou ve skupině pachatelů i děti. Do obce se pachatelé
dopraví vozidlem, které ale zůstává zaparkované na vzdálenějším místě.
„Pachatelé, kteří se při páchání trestné činnosti zaměřují na seniory, jsou jednotlivci ale
i dobře organizované skupiny. Při krádežích využívají momentu překvapení a své mnohdy
až neuvěřitelné drzosti. Pachatelé nejčastěji osloví seniory s již připravenou smyšlenou
legendou,“ vysvětlil nadporučík Daniel Besta, zástupce vedoucí obvodního oddělení
v Jihlavě. V mnoha případech pachatelé odcizí seniorům jejich celoživotní úspory.
Pachatelé se vydávají nejčastěji za pracovníky různých organizací, úřadů či služeb,
nabízejí cenově výhodné zboží nebo výkup různých produktů. Do obydlí se snaží dostat
i za účelem kontroly rozvodných sítí a odpadního potrubí. Zneužívají přirozeného lidského
soucitu, ochoty pomoci ostatním v nesnázích. Lest pomocí níž se snaží do bytu dostat,
mění podle aktuální situace. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a přesvědčiví. Mají většinou
příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní a vhodně oblečení. Velmi rychle také
dokážou využít situace, kdy poškození nemají uzamčené dveře. Do domu jsou schopni
vniknout a prohledávat místnosti i v situaci, kdy je senior doma.
Důležité rady pro seniory jak se nestát obětí podvodníka:
1. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili,
kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů
a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pozor je nutné
si dát zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, že
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potřebují vodu k napití či do vozidla, provedení kontroly rozvodných sítí, vrácení
přeplatku za energie, nebo třeba jen využití toalety.
2. Není vhodné mít uschovanou větší finanční hotovost ve svém domě.
3. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior
tuto informaci zpětně osobně ověřit, je také vhodné trvat na předání peněz přímo
příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou
vždy nese velké riziko.
4. V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník různých organizací,
úřadů či služeb, by si měli senioři nechat předložit průkaz nebo zavolat 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 nejrůznějšího 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.
7. Při pohybu seniorů po ulicích je zejména ve večerních hodinách vhodné se vyhýbat
opuštěným, špatně osvětleným místům.
8. 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.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Křížovka
Toto místo je pravděpodobně velmi staré. Cesta k němu vede přes krásné prostředí
hlubokých lesů v okolí Předína, kde můžeme vidět spoustu drobných potůčků a při nich
i zajímavých rostlin a živočichů.
O jméně tohoto místa vypravuje i pověst.
„Lidé dodnes říkají, že bývá na tomto místě slyšet o polednách dětský pláč. Když
se tehda to neštěstí stalo a zvěděla o něm choť, přijela s maličkou svou dcerkou ke vsi
a odebrala se k onomu místu. Velkým hořem sklíčená padla tam na zem a tuze plakala.
Také dceruška její se rozplakala a nebylo možné ji utišiti. A z té veliké lítosti se dítě
rozstonalo horkou nemocí. Stále v blouznění volalo tatíčka a za dva dny skonalo.
Ten pláč, o němž lidé povídají, je prý pláč toho dítěte, které prý tu hledá zahynulého
otce.“ ...... úryvek z pověsti
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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 31. 3. 2017)
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