PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 39

Pohled na Předín od Hájku.

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další vydání „předínského zpravodaje“
s číslem již 39, a to je opět mimo jiné prostor pro sdělení několika informací, které by vás mohly více či méně zajímat. Zimní období se jen těžce vzdává
své vlády a tak jak se pomalu, ale jistě blíží jaro, blíží se také, a to nezadržitelně,
konec současného volebního období. Než však půjdeme znovu ke komunálním volbám, je třeba zvládnout ještě řadu investičních i neinvestičních akcí, které vyplývají
ze strategického dokumentu rozvoje naší obce v rámci končícího volebního období
s částečným přesahem do období následujícího. Co se již podařilo realizovat, a co
ještě realizovat zbývá, si můžete najít v tabulce na jiném místě tohoto zpravodaje.
Věřím, že se nám podaří zbývající akce, když ne zcela, tak z převážné většiny splnit.
Za zmínku také stojí současná finanční kondice naší obce, jednak vzhledem
k dluhovým ukazatelům a na druhé straně vzhledem k rozvojovým možnostem obce
do budoucna. Podle posledních auditů činí ukazatel dluhové služby 4,61 %, což je
zanedbatelné číslo a skýtá ideální podmínky pro čerpání případných a v současné
době nízko úročených úvěrových rámců pro další možné investice obce. Za poslední dva roky se také podařilo vytvořit finanční zdroje ve výši cca 3 mil. Kč, které
nejsou zahrnuty do schváleného rozpočtu na letošní rok a slouží jako rezerva, rovněž pro další možné investice. Tento stav je dán, po dlouhé době půstu, příznivým
a setrvalým ekonomickým růstem naší země a potažmo celé EU. Nutno si jen přát,
aby vydržel co nejdéle.
Ještě chci závěrem zmínit věčné téma v oblasti odpadového hospodářství, řečeno
v čapkovském žargonu „KAM S NÍM“. Legislativa v této oblasti se neustále mění
a zřejmě se v dohledné době nepodaří najít nejlepší a nejspravedlivější řešení ku
radosti všech. Podle současné legislativy má od roku 2025 vstoupit v platnost úplný
zákaz skládkování komunálního odpadu, který zůstane po vytřídění recyklovatelných
složek. Zatím jediným možným způsobem likvidace zbytkového komunálního odpadu do budoucna se jeví jeho energetické využití, tedy jeho spalování. To do budoucna
nepochybně finančně zatíží obce, jako původce odpadu, potažmo jejich občany. Proto
je neustále nutné co nejvíce a nejefektivněji třídit veškeré recyklovatelné složky komunálního odpadu a odevzdávat je do příslušných nádob k tomu určených. Některé
druhy nepoužitelných výrobků můžete také bezplatně odevzdávat u výrobců či prodejců, u nichž je při nákupu nových výrobků automaticky započítáván recyklační
poplatek. Tříděním odpadů naopak obce získávají odměny, které pak promítáme do
celkových nákladů za likvidaci odpadů a také do poplatku na osobu a rok. Jinými
slovy, čím více budeme třídit, tím méně budeme platit, a to i s ohledem na ochranu
životního prostředí pro budoucí generace.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období
září 2017 – březen 2018
18-17-4 (16.11.2017)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Smlouvu o dílo na projekt: „IS a komunikace pro RD, Předín“ se zhotovitelem
PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, za dohodnutou cenu ve
výši 489.000,- Kč bez DPH.
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 85.000,- Kč ŘKF Předín, na pořízení projektové dokumentace na odvlhčení kostela, obnovu střechy kostela a zdravotní posudek krovu, s podmínkou komplexního řešení celého prostoru v majetku
ŘKF Předín, vč. budovy fary, dvora, zahrady.
- záměr prodeje části pozemku p.č. 1413/1 - ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú.
a Obci Předín. Přesná výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem,
který si na své náklady nechá zpracovat žadatel.
- kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Markem a Evou Binkovými, Předín 34 na prodej
pozemku p.č. 100/6 – ostatní plocha o výměře 859 m2, v k.ú. a obci Předín.
bere na vědomí:
- zprávu z jednání kontrolního výboru obce Předín č. 1/2017 ze dne 28. 8. 2017.
- zprávy z jednání finančního výboru obce Předín ze dne 3. 5. 2017 a 8. 8. 2017.
souhlasí:
- aby příspěvek na zabezpečení provozních nákladů pro Oblastní charitu Třebíč ve
výši 36.000,- Kč byl zařazen do rozpočtu na rok 2018.
- aby finanční příspěvky: pro Sokol Předín, z.s. ve výši 115.000,- Kč, pro SDH Předín
ve výši 40.000,- Kč, pro KŠ Předín ve výši 10.000,- Kč byly zařazeny do rozpočtu
na rok 2018.
19-17-5 (21.12.2017)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- rozpočet obce Předín na rok 2018, který je navržen na základě očekávaného plnění
rozpočtu ke konci roku 2017, s příjmy i výdaji ve výši 14.222.400,- Kč, jako vyrovnaný.
- Střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2019-2020.
- Darovací smlouvu na poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Předín ve výši
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85.000,- Kč. Dar bude použít k úhradě převážné části nákladů na pořízení projektových dokumentací na odvlhčení kostela, obnovu střechy kostela a zdravotní posudek krovu hlavní lodě kostela.
Memorandum ve věci spolupráce obce Předín a Římskokatolické farnosti Předín při
obnově kostela sv. Václava s farou a přilehlého okolí.
žádost Nemocnice Třebíč, p.o., na poskytnutí finančního daru na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek vč. nočních stolků ve výši 5.000,- Kč a žádost společnosti
STŘED, z.ú. Třebíč o poskytnutí dotace na provoz Linky důvěry STŘED v roce
2018 ve výši 699,- Kč. Zastupitelstvo obce tyto příspěvky zařadilo do rozpočtu na
rok 2018.
na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11. 9. 2017, navýšení odměny za
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2018.

20-18-1 (14.3.2018)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Závěrečný účet obce Předín za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2017 bez výhrad.
- účetní závěrku Obce Předín za rok 2017 bez připomínek.
- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 36.000,- Kč pro Diecézní charitu Brno, na
pokrytí provozních nákladů pro Oblastní charitu Třebíč v roce 2018.
- Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Nemocnici
Třebíč, p.o. na pořízení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků.
- Darovací smlouvu na provoz sociální služby Linka důvěry STŘED, z.ú. Třebíč ve
výši 699,- Kč.
- Smlouvu o výpůjčce nádob se společností EKO-KOM, Praha. Jedná se o výpůjčku
jedné nádoby na sběr bílého skla, která je umístěna na sběrném hnízdě u prodejny
Konzum.
- Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o poskytnutí dotace pro Komunitní školu Předín,
spolek ve výši 10.000,- Kč na materiálové vybavení komunitní školy a na dopravu.
- Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018 o poskytnutí dotace pro SDH Předín ve výši
40.000,- Kč na údržbu a rozvoj areálu sportovní dráhy, na dopravu, startovné a věcné vybavení mladých hasičů, na nákup vycházkových uniforem.
- Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018 o poskytnutí dotace pro Sokol Předín, z.s. ve výši
70.000,- Kč na revitalizaci fotbalového hřiště.
- záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení č. J2301GC ze dne
21.8.2000, na pronájem pozemku parc. č. 2238 v k.ú. Předín, za účelem umístění
vysílacího zařízení a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.
- výsledky výběrového řízení na akci: „Obnova hřbitova v Obci Předín“, zakázka
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byla přidělena uchazeči TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč, IČO:
28359216, výše nabídkové ceny 612.945,69,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
investiční záměr na výměnu osvětlovacích těles vč. doplnění v obci Předín a Hory
a pověřuje radu obce k zahájení realizace tohoto záměru. Způsob financování této
akce bude upřesněn po vyhodnocení finančních možností.
investiční záměr rekonstrukce a odbahnění rybníka na Podsadech a rybníka u bývalé
zahrádkářské kolonie v Obci Předín a pověřuje radu obce k přípravě podkladů žádosti pro získání dotace na tyto akce.
nabídku společnosti Svět oken s.r.o. Třebíč, na výrobu a montáž oken ve 3.NP v bytovém domě č.p. 230-231, za cenu 186.917,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu Smlouvy o dílo.
Dohodu o umístění přijímače dálkového ovládání koncových prvků varování JSVV
mezi Obcí Předín a ČR-HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava.
vložení místního i společného majetku díla Kanalizace a ČOV Předín – Opatov do
majetku DSO Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172. Zastupitelstvo obce Předín pověřuje starostu k projednání tohoto převodu majetku a jeho
formy v orgánech DSO Předín - Opatov a v orgánech DSO Vodovody a kanalizace
Třebíč.
Co už jsme zvládli a co bychom ještě zvládnout chtěli v rámci strategie rozvoje
obce Předín pro volební období 2014 - 2018 s přesahem do roku 2020

NÁZEV
INVESTICE

Zabezpečení ploch
pro individuální
výstavbu
rodinných
domů

Financování

REALIZACE

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
V KČ

STAV

Pořízení územní studie

2016

30 000,-

splněno

Výkup pozemků

2016

400 000,-

splněno

Zpracování dokumentace pro
stavební řízení IS

2016

200 000,-

probíhá

Výstavba inženýrských sítí - I.
etapa (vodovod, plyn, kanalizace)

2017

4 000 000,-

2018

Výstavba inženýrských sítí - II.
etapa (místní komunikace)

2018

5 000 000,-

2019

POPIS INVESTICE

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje z prodeje nemovitého majetku (prodej
stavebních pozemků, prodej obecních bytů do OV)
Vlastní zdroje rozpočtované
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Základní
škola a
Mateřská
škola Předín

Financování

Výměna střešní krytiny na tělocvičně a přístavbě u silnice

2015

700 000,-

splněno

Výměna střešní krytiny na přístavbě ve dvoře

2017

200 000,-

2018

Obklad zbývající části soklu
budovy ZŠ

2016

500 000,-

2018

Úprava nádvoří ZŠ

2016

300 000,-

splněno

Oplocení areálu ZŠ

2016

100 000,-

splněno

Víceúčelové hřiště – I. etapa
(pořízení studie + PD),stavební
povolení

2016

30 000,-

splněno

Víceúčelové hřiště – II. etapa
(realizace)

2017 2018

1 470 000,-

2018

Rekonstrukce přízemí budovy
mateřské školy pro umístění
2. třídy MŠ včetně venkovní
terasy

2015

550 000,-

splněno

Nátěry dřevěných a kovových
prvků nadstavby na budově MŠ

2018

150 000,-

2018

2016 2018

1 100 000,-

průběžně plněno

2016

1 000 000,-

splněno

2017

40 000,-

probíhá

2016

20 000,-

2018

2017

150 000,-

2019

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Postupné dokončení oprav zbývajících částí místních komunikací v Předíně a na Horách

Finanční součinnost při realizaci rekonstrukce krajských komunikací v průjezdních úsecích
Dokončení obce (jednostranný chodník a
opravy
odtokové poměry povrchových
místních
vod)
komuniPasport místních komunikací a
kací - souchodníků
činnost
Prodloužení pravostranného
chodníku k budově KD – I. etapa (projekt + výkup pozemků)
Prodloužení pravostranného
chodníku k budově KD – II.
etapa (realizace)
Financování

Vlastní zdroje rozpočtované
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2017

150 000,-

nedoporučeno
DI

2018

150 000,-

probíhá

2018

50 000,-

probíhá

Postupná výměna oken v bytovém domě č.p. 230 a 231 – I.
etapa

2015

400 000,-

splněno

Postupná výměna oken v bytovém domě č.p. 230 a 231 – II.
etapa

2017

150 000,-

probíhá

Rekonstrukce venkovních
přístupových schodišť včetně
chodníků do bytového domu
č.p. 230 a 231

2016

70 000,-

splněno

Oprava střešního pláště a hlav
komínů bytového domu č.p.
230 a 231

2016

200 000,-

2018

Změna vytápění a ohřevu TUV

2017

400 000,-

probíhá

Postupná výměna oken a dveří
v KD – I. etapa

2015

320 000,-

splněno

Postupná výměna oken a dveří
v KD –
II. etapa

2016

200 000,-

splněno

Postupná výměna oken a dveří
v KD –
III. etapa

2017 2018

600 000,-

probíhá

2018

1 000 000,-

posouzení a
návrh
řešení

Rekonstrukce přísálí KD včetně
vybavení

2017 2018

1 500 000,-

2019

Rekonstrukce zděné čekány na
autobusové zastávce

2018

150 000,-

příprava

Přechod pro chodce (osvětlení)
Dopravní
zabezpečení – bezElektronický ukazatele průjezdpečnostní
ní rychlosti vozidel (2x)
prvky
Bezpečnostní zrcadla
Financování

Údržba
a rekonstrukce
dalších
budov
v majetku
obce

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované

Změna vytápění sálu a jeho
příslušenství

Financování

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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Vodní díla
v krajině

Financování

Výstavba suchého poldru nad
Předínem včetně umělého
mokřadu

2015

7 000 000,-

splněno

Odbahnění rybníka Strhaná
hráz

2017

700 000,-

splněno

Výstavba nových záchytných
rybníků a odbahnění stávajících malých rybníků

2017 2018

2 000 000,-

probíhá

2016

50 000,-

splněno

2018

250 000,-

probíhá

2016 2018

300 000,-

probíhá

2016 2018

200 000,-

probíhá

2017

200 000,-

probíhá

Zadláždění hlavních a bočních
cest

2016 2018

200 000,-

probíhá

Oprava márnice

2017 2018

100 000,-

probíhá

Zeleň a mobiliář

2018

100 000,-

probíhá

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Schodiště u kostela včetně
opěrné zídky na pozemcích
v majetku obce – I. etapa (studie a stavební řízení)

Schodiště u kostela včetně
opěrné zídky na pozemcích
Postupné v majetku obce – II. etapa (rezlepšování alizace)
celkového
Revitalizace zeleně před provzhledu
dejnou FLOP, COOP, Konzum,
obce
na „Vůbcích“ a u KD včetně
mobiliáře (lavičky, odpadkové
koše, infotabule,…)
Finanční a materiálová spoluúčast při opravě kostela sv.
Václava a fary včetně zahrady
Financování

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované (spoluúčast)
Oprava obvodových zdí a
vstupních bran

Revitalizace hřbitova

Financování

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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2016

100 000,-

probíhá

2016 2018

1 500 000,-

probíhá

2017

200 000,-

2019

2016 - ∞

???

finančně
náročné

Zkvalitnění provozu knihovny

2018

100 000,-

splněno

Revitalizace obřadní síně

2018

100 000,-

2019

Vybudování fitness v budově
KD

2018

200 000,-

2019

Zpevnění ploch pod velkoobjemové kontejnery na BIO odpad

2018

60 000,-

příprava

Pořízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad

2018

250 000,-

2019

Vybudováno obecní kompostárny včetně techniky

2017 2018

1 000 000,-

2019

2017

200 000,-

2018

Výstavba domu s pečovatelskou službou – II. etapa (realizace)

2018 2020

9 000 000,-

2020

Přestavba domu č.p. 119 na
sociální byty

2018 2020

4 000 000,-

příprava
studie

Dokončit zázemí u Altánu
Víceúčelové hřiště

Sport a
kultura

Financování
Odpadové
hospodářství
Financování

Rozšíření Knoflíkářské expozice
Kino

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Výstavba domu s pečovatelskou službou – I. etapa (studie,
projektová příprava)

Sociální
bydlení

Financování

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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Ostatní

Financování
JPO III

Revitalizace veřejného osvětlení a zlevnění provozu

2018

1 050 000,-

probíhá

Pořízení malé komunální techniky včetně zařízení pro zimní
údržbu a údržbu zeleně

2017 2018

1 200 000,-

probíhá

Výstavba skladu materiálu a
techniky u KD

2018

200 000,-

2019

Podání žádosti komplexních
pozemkových úprav

2018

0,-

průzkum
zájmu

Pořízení nové automobilové
cisterny

2016

200 000,-

splněno

Varovný systém – dálkový
přenos

2016

50 000,-

splněno

500 000,-

průběžně plněno

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované

Financo- Využití možných dotačních titulů
vání
Vlastní zdroje rozpočtované

Oživení
spolupráce mezi
složkami
v obci a
rozvoj
spolupráce s
okolními
obcemi,
svazky a
MAS Podhorácko

Ustanovení „společné“ komise
složené ze zástupců složek
v obci (hasiči, sokol, myslivci,
KŠ), školy, zastupitelstva obce
a občanů a zkvalitnění společenského a kulturního života
v obci - společné pořádání akcí
– čarodějnice, stavění a kácení
máje, dětský den, Předín CUP,
zábavy, plesy, setkávání se seniory, obohacení Předínského
zpravodaje z řad občanů, obecních www stránek, sestavení
kalendáře akcí na celý rok,
sladění jednotlivých akcí, rozvíjení muzea, větší informovanost občanů.
Finanční podpora aktivních složek v obci.
Prohlubování spolupráce mezi
obcemi DSO Předín-Opatov,
Podhůří Mařenky a ostatních
obcí našeho regionu – poznávání jak se žije kolem nás, co nás
trápí, organizování společných
akcí, podílet se na údržbě a rozvoji rozhledny na hoře Mařence
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Rozvoj
komunitního života
v obci v
rámci
Financování

NÁZEV
AKCE
Prodej
obecního
majetku

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované

POPIS AKCE
Možnost prodeje obecních
bytů, prodej stavebních pozemků

REALIZACE

VÝNOSY
V KČ

2017
- 2019

4 500 000,-

probíhá

Letem předínským světem
Pouť
Dvě pouťové zábavy patří již dlouhá léta k oblíbeným veselicím. Tradiční zábavy nejsou ale jedinou potěchou pro místní. Velmi oblíbená a hojně navštěvovaná jsou
i pouťová fotbalová utkání. V sobotu hrál dorost Předín s dorostem Výčapy/Šebkovice,
kdy naši vyhráli 6:3. V nedělním zápase mužů Předín proti Starči zvítězili naši borci
4:1. Studené pivko a dobrá uzená cigára při napínavém fotbalovém mači jsou už jen
příjemnou tečkou za pouťovým odpolednem.
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Houby kam se podíváš
Vášniví houbaři si letos přišli na své. Hub bylo v lese mraky a sběrači nestačili
chodit domů s plnými koši. Nejedna domácnost byla v podzimních měsících provoněná
houbami. Někdo je rád smažené jiný zase na kmíně, oblíbená je i smaženice a houbový
guláš - variant úpravy hub je nesčetně. Houbaři se jistě už teď zase těší na houbařskou
sezónu.

Mikulášská zábava
Již počtvrté se konala 2. 12. v místním kulturáku Mikulášská zábava. Tentokrát
své hudební umění předvedly kapely Matador a Next. Na parketě se roztancovalo
kolem sta návštěvníků. Ačkoliv účast nebyla nějak vysoká, účastníci odcházeli veselí
a spokojení.
Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromečku je u nás spojeno s mikulášskou nadílkou. Proto
jsme se i tentokrát sešli 6. 12. na plácku před FLOPem. Pro děti byla připravena zábavná soutěž o ceny, do které se zapojili všichni přítomní. Děti soutěžní úkoly splnily na
výbornou, a proto nezbývalo nic jiného, něž zavolat Mikuláše a jeho družinu čertů s andělem. Jelikož máme u nás v Předíně jen samé hodné děti, Mikuláš všechny obdaroval
adventním kalendářem.
Andělíček strážníček
Prostranství u vánočního stromečku bylo letos ještě více naladěno na vánoční zázrak. Další dominantou tohoto prostoru se stal Andělíček, který hraje na trumpetku.
Poprvé jsme ho předínským ukázali na Mikuláše při rozsvícení vánočního stromečku.
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Nasvítili jsme ho, aby byl vidět a hezky navozoval předvánoční atmosféru. Autorem
tohoto krásného anděla v nadživotní velikosti je pan Jan Turín z Markvartic.
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark si 10. 12. připsal již třetí opakování. Kulturák se na stříbrnou neděli
znovu rozezněl koledami a atmosféra blížících se Vánoc byla o to intenzivnější. Celkem
14 prodejců nabízelo své výrobky a produkty. Kdo chtěl, mohl si koupit např. med, čaj
či kávu, voňavé perníčky nebo originální výrobek z keramiky, kovu nebo dřeva. Bylo
toho ale mnohem více třeba i sušené ovoce a oříšky, výrobky provoněné levandulí nebo
výtečné uzenářské dobroty. Občerstvení bylo také vynikající - čočkovka a gulášovka na
zahřátí a na chuť skvělé pekáče a bramboráky.
Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskutečnilo na Martina dne 11. listopadu ve Štěměchách. Tamní
pořadatelé připravili již tradičně bohatý doprovodný program z řad místních umělců,
který se vždy účastníkům setkání velice líbí. Po jeho skončení zahrála k poslechu cimbálovka Rathan a dále k tanci a poslechu hrála, až do pozdních hodin, kapela Žízeň ze
Lhotek u Velkého Meziříčí.
Předsilvestrovský výstup na Mařenku
Kdo se 30. 12. vydal na Mařenku, neprohloupil. Počasí bylo ideální na zimní procházku - nefoukalo, teplota byla lehce pod nulou a příjemně svítilo sluníčko. Před dvanáctou hodinou se u rozhledny na nejvyšším kopci třebíčska sešlo několik set lidí ze
13

všech přilehlých vesnic. Někdo vyběhl na rozhlednu, někdo si opekl špekáček a někdo
jen tak povídal s přáteli.
Silvestr
Poslední den v roce 2017 patří bujarým oslavám prakticky od rána. Ty večerní mohli
místní strávit v kulturáku za zvuku oblíbených vypalovaček, které pouštěl DJ Martin.
Před půlnocí se mnoho z vás sešlo u vánočního stromu, kde nechyběl novoroční přípitek
a ohňostroj. Veselí tím ale neskončilo, pokračovalo se až do rána.
Tradiční vepřové hody
20. ledna jsme si mohli dát již tradičně na Vepřových hodech k obědu zabíjačkovou
polévku, řízky, výpečky a také zakoupit čerstvé výrobky jako např. jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky, maso aj. Tyto hody jsou velice oblíbené a hojně navštěvované. Místím
fotbalistům se akce zdařila a již se těšíme na příští.
Hasičský ples
V sobotu 27. 1. jsme otevřeli předínskou plesovou sezónu hasičským plesem. Předtančení, v podobě mladých tanečníků ze školy Starstep, v mnohých vyvolalo elán do
tance. Parket se během chvíle zaplnil tanečníky všech věkových kategorií. I tombola šla
na dračku a jistě si každý odnesl nějakou tu drobnost nebo i hodnotnější výhru.
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Ples Sokola Předín
V sobotu 17. 2. se uskutečnil 1. ples Sokola Předín. K tanci a poslechu hrála skupina
Balkán. Předtančení si připravili žáci a žákyně osmého a devátého ročníku ZŠ Předín
pod vedením paní učitelky Bronislavy Kučerové. Půlnoční překvapení si připravili Baletky ze Štěměch.

A na co dalšího se můžeme těšit?
31. 3.
30. 4.
19. 5.
2. 6.
30. 6.
28. 9.
29. 9.
1. 12.

divadelní představení Loupežníci na Chlumu aneb statečná Bibiana (v 19:00;
1. 4. ve 14:00 repríza)
stavění Máje a pálení čarodějnic
McRAI CUP - CROSS-COUNTRY - závody horských kol na Mařenku
Dětský den + kácení Máje
Noční soutěž v požárním útoku mladých hasičů
pouťová zábava SOKOL Předín - KALYBR
pouťová zábava SDH Předín - Next
Mikulášská zábava – Matador + Next

A ještě tu máme informaci pro rodiče:
23. 4.

zápis dětí do 1. třídy ZŠ

10. 5.
15

zápis dětí do MŠ

MÍSTNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany, že místní poplatek za psy je splatný do 30. 4. 2018 a místní
poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 31. 5. 2018, výše uvedených poplatků pro letošní rok zůstává stejná. Poplatky je možné uhradit v kanceláři obecního
úřadu nebo bankovním převodem.

Zveme vás do divadla
Na co vás zvou naši divadelní ochotníci o velikonočních svátcích, co si pro vás
připravili a nacvičili? Na hru Loupežníci na Chlumu aneb statečná Bibiana - jedná se
o starší divadelní hru svérázně přepracovanou Františkem Ringo Čechem a také trochu
našimi ochotníky.
Statečná Bibiana má odvahu vydat se do lesa plného loupežníků pro zapomenutou
sošku svého pána. Otomar, její milý a syn hradního pána, je velký, ale roztomilý zbabělec. Jindřich, hradní pán, který vášnivě hraje dámu a rád si prohlíží svět skrz dno poháru, nepřeje lásce Bibiany a Otomara. Srovnává jejich postavení ve společnosti. Banda
loupežníků se chce zmocnit dámy a oloupit hosty na pořádaném hradním plese. Jak ale
dopadne štěstí Bibiany a Otomara?
Na to se přijďte podívat v sobotu 31. 3. v 19:00 hodin nebo v neděli 1. 4. 2018 ve
14:00 hodin do kulturního domu v Předíně.
Naši ochotníci doporučují dětským divákům vstup od 15 let.
Osoby a obsazení:
Jindřich, urozený pan rytíř
Otomar, syn Jindřicha
Konrád, Jindřichův radní
Bibiana, dcera Konráda
Luton, Jindřichův zbrojnoš
Berenika, Lutonova manželka
Kunst, vůdce loupežníků
Lutz, loupežník
Hynz, loupežník
Ruprecht, loupežník
Eberhart, sluha pána Hartvíka
Leokálie, dcera pána Hartvíka

Bohumil Královský
Lukáš Tománek
Arnošt Urbánek
Andrea Královská
František Vrbka
Olga Píšová
Jan Petrů
Daniel Píša
Radim Musil
Pavel Frenc
Dominik Veleba
Michaela Nedvědická
Miluše Pospíšilová
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100 let od vzniku samostatného Československa
Jak všichni dobře víme, 28. října 1918 vzniklo samostatné Československo. Během
těch sta let prošla naše republika složitým a mnohdy i nelehkým historickým vývojem.
Stejně tomu bylo i se státními znaky. Víte, že jich máme 7? Dokázali byste je vyjmenovat?
Velký státní znak
Velký státní znak tvoří čtvrcený štít se čtyřmi poli. Jednotlivá
pole symbolizují historické země České republiky – první Čechy,
druhé Moravu, třetí Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém červeném poli proto vidíme stříbrného
dvouocasého lva ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve
druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná (moravská)
orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli
pak černá (slezská) orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným
jetelovými listy a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.
Velký státní znak nalezneme na stěnách řady budov institucí a úřadů. Dále státní znak nalezneme například na českých bankovkách, policejních uniformách a také
na prezidentské standartě.
Malý státní znak
Malý státní znak tvoří červený štít, ve kterém je stříbrný
dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
Malý státní znak vyobrazuje pouze českého lva, jenž symbolizuje České království a svazek českých historických zemí.
Znak pokračuje v tradici Malého státního znaku Československa.
Vyskytuje se na stěnách některých institucí a hlavně na razítkách škol či na důležitých listinách (např. vysvědčení). Český lev
je na rubu České koruny.
Státní barvy (trikolóra)
Státní barvy jsou bílá, červená a modrá
v uvedeném pořadí (shora dolů nebo zleva
doprava).
Proč ale právě tyto barvy? Lidová poučka tvrdí, že bílá značí čistotu, červená krev
prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu. Ve skutečnosti je ale
původ státních barev mnohem více prozaický.
V době vzniku první Československé republiky byly státními barvami pouze bílá
a červená, k přidání třetí barvy - modré - došlo dodatečně v roce 1920.
Státní barvy se odvozují ze státního znaku. První barva se odvozuje od barvy erbovního znamení a druhá od barvy štítu. Jelikož český znak představuje bílý lev na
17

červeném poli, staly se prvními oficiálními barvami nově vzniklého Československého
státu bílá a červená.
K zapamatování trikolóry stačí užít podobné jednoduché pravidlo - nahoře jsou bílé
mraky, poté červená zem vhodná pro chmel a pod zemí je voda.
Státní vlajka
Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého
a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr
šířky vlajky k její délce je 2:3. Visí-li vlajka svisle,
pak je (při pohledu na objekt) bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý klín je vždy nahoře a směřuje
dolů.
Prezidentská standarta
Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem
skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených
a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní
znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými)
lipovými ratolestmi.
Prezidentská standarta vznikla za První Československé republiky. Tehdy byl v jejím středu velký
státní znak Československa.
Za druhé světové války vlál nad Pražským hradem hákový kříž. Po válce se opět
zavedla prvorepubliková i přes to, že k Československu již nepatřila Podkarpatská Rus
(jejíž znak byl na standartě přítomen). V letech 1960 - 90 byl na standartě malý státní
znak se lvem a rudou hvězdou. Mezi lety 1990 - 93 byl na standartě velký znak ČSFR
a latinský nápis Veritas Vincit (Pravda vítězí), od rozbití Československa se zavedla
současná standarta. Standartu můžeme vidět většinou na Pražském hradě, když se tam
pan prezident nachází. Dále bývá připevněna na kapotě prezidentských limuzín.
Státní pečeť
Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis ČESKÁ REPUBLIKA.
S pečetí se setkáme především na velice speciálních
a důležitých obálkách, diplomech a vyznamenáních
a to jen v mimořádných případech.
Státní hymna
Hymnou České republiky je první sloka písně „Kde domov můj“ z původní české
hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.
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Hymna se často považuje za jeden z nejvyšších, ne-li za nejvyšší státní symbol.
Při zpěvu hymny máme stát s rukama podél těla (popř. pravou rukou na srdci).
zdroj: https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly; https://vlast.cz/symboly-ceske-republiky/

Zajímavosti z kroniky
V letošním roce uplyne přesně 100 let od rozpadu rakousko-uherské monarchie
a vzniku samostatného Československého státu. Nejen v celé republice, ale i v naší obci
nastalo období radosti, očekávání a změn. S novou republikou vznikaly též první politické strany. V Předíně měla zastoupení strana Sociálně demokratická, Agrární a strana
Lidová. V pozdějších letech to byly strany dnes již neznámých názvů. Pro zajímavost
např. strana Živnostensko-obchodnická stavovská nebo Neodvislá domovina.
Obcí započal provoz autobusového spojení z Želetavy do Třebíče a zpět. Zřízen byl
poštovní a telegrafní úřad umístěný v domě č. 15, který byl ještě donedávna znám jako
Konzum, obchůdek se smíšeným zbožím. Větší změnou bylo zavedení elektrického
proudu v obci a tak se stalo, že v červnu roku 1927 se Předín poprvé rozsvítil.
Za zmínku jistě stojí, že v roce 1919 proběhly první svobodné volby po pádu monarchie a v nich byl ustanoven za starostu Jaroslav Polívka (1919 - 1923), tehdejší vlastník
zdejšího mlýna. Zemřel velmi mlád v pouhých 40 letech. Po něm mlýn zakoupil Alois
Skála a rodina Skálova jej obývá dodnes.
Pro zajímavost vám přinášíme starý pohled na mlýn, který můžete srovnat s pohledem současným ze zhruba stejného místa. A jelikož zajímavostí v kronice není nikdy
dost, ještě pohled na malebnou chaloupku „včera a dnes“.
Lenka Pokorná
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Občanská poradna Třebíč
pomáhá lidem s řešením potíží
Porozumět českým zákonům může být složité i pro odborníka, natož pro laika. Především proto vznikla v České republice v 90. letech síť občanských poraden. Občanská
poradna Třebíč zahájila svoji činnost v roce 1999 a do sítě občanských poraden v České
republice se zařadila v roce 2003.
Hlavním posláním poradny je poradenství i praktická pomoc občanům v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Usiluje o to, aby občané netrpěli
neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb a neschopností účinně
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Služby poradny jsou BEZPLATNÉ,
diskrétní, nestranné a nezávislé.
Poradna poskytuje své služby především v oblastech:
1. Dluhová problematika (zadlužování obyvatel, práva a povinnosti dlužníků
i věřitelů)
2. Ochrana spotřebitele včetně ekospotřebitelství
3. Pracovněprávní problematika
4. Bydlení
5. Sousedské, mezilidské, partnerské a rodinné vztahy
6. Rozvody, vypořádání práv a povinností k nezletilým dětem, majetkoprávní
vypořádání
7. Sociální dávky a sociální služby
8. Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí
9. Občanské soudní řízení, trestněprávní řízení atd.
Kromě základních informací Vám poradna poskytne rady, jak situaci aktivně řešit.
Dále poskytuje psychickou podporu a vede občany k zodpovědnému přístupu k situaci.
Poradna pomáhá také se sepisováním např. návrhů na rozvod, žádostí o splátkové kalendáře, návrhů na povolení oddlužení a dává k dispozici vzory těchto návrhů, smluv či
žalob. V poradně je možnost nechat si vysvětlit obsah úředních rozhodnutí či soudních
listin.
Organizace jako jediná na okrese Třebíč získala akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k poskytování bezplatných služeb v oblasti oddlužení, tedy i odesílání Návrhů
na povolení oddlužení.
Poradna neposkytuje výpočty daní, poplatků, důchodu, pojištění, neradí v komerčních záležitostech, nezastupuje u soudu, nepůjčuje finanční prostředky a nezajišťuje
bydlení ani práci.
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Další aktivity, kterých v občanské poradně můžete zdarma využít:
Terénní občanské poradenství - služba pro osoby s omezenou pohyblivostí (senioři, zdravotně postižení). Cílem služby je poskytnout poradenství v domácím prostředí
znevýhodněným osobám.
Občané mohou poradnu kontaktovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem. Vzhledem k velkému počtu zájemců o službu doporučujeme předem se telefonicky objednat.
Bližší informace o neziskové organizaci a jejích aktivitách naleznete na webových
stránkách: www.optrebic.ic.cz

Občanská poradna Třebíč

Kontaktní místo
Moravské Budějovice

Přerovského 126/6

náměstí Míru 26
(podnikatelský inkubátor)
676 02 Moravské Budějovice

(bezbariérový vchod výtahem
z Martinského nám)

674 01 Třebíč

Pevná linka: 568 845 348
Mobil: 724 304 718
E-mail: poradna.tr@optrebic.cz

Mobil: 777 720 165
E-mail: poradna.mb@optrebic.cz

Poradenské hodiny
OP Třebíč:
pondělí 8:00 - 12.00
úterý 8:00 - 12.00
středa 8:00 - 12:00
čtvrtek 8:00 - 12:00

Poradenské hodiny
OP Moravské Budějovice:

13:00 - 17:00
13:00 - 16:00 pondělí 8:00 - 12.00 13:00 - 17:00
13:00 - 17:00 středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
Mgr. Hana Chloupková

Na slovíčko s malými i většími zpěváky
Co se děje nového u zpěváčků ve škole? Posledně jsme psali o radosti z nových nástrojů a možností, které se nám podařilo získat. Jsme moc rádi, že se naše řady rozrostly
jak mezi malými, tak mezi většími zpěváky.
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Zájem o zpívání všechny moc potěšil. Na podzim jsme se pustili s chutí do práce
a měli před sebou několik vystoupení. Posluchači a fanoušci Pavoučků si mohli poslechnout naše vystoupení na Lesné. Poté jsme se podruhé zúčastnili okříšského Sedmikvítku 2017, který se konal v listopadu. Bohužel jsme byli v naší kategorii jediní,
tak jsme nemohli poměřit síly s někým dalším. Sklidili jsme ale uznání poroty, které
nás potěšilo a dodalo sebevědomí. Jedním z našich největších vystoupení v roce je
vždy předvánoční koncert v předínském kostele sv. Václava. Zde vystupují malí i velcí
zpěváci a příprava tohoto koncertu nás stojí hodně sil. Jsme proto moc rádi, když nás
přijde povzbudit co nejvíce diváků. Těší nás to o to víc, že náš kostel je v tomto období
opravdu chladný, a přesto diváků není málo. Naposledy nechybělo ani malé vzrušení.
Pomíchaly se různé verze doprovodů, a tak nám bylo občas vedro i v úplné zimě. Velká
pochvala patří zase dětem, které vše statečně zvládly. Jednu píseň jsme dozpívali dokonce bez doprovodu a sklidili od publika velký potlesk a podporu. Nakonec skončilo
vše optimisticky a děti si za svůj zpěv kromě potlesku odnesly také sladkou odměnu od
zdejšího pana faráře Pavla Rostislava Novotného. Krátce jsme zazpívali také ve škole
při školním vánočním vystoupení a tvoření. I zde to mělo své kouzlo a všichni příchozí
se krásně vánočně naladili.
V letošním kalendářním roce čeká zpěváky také již tradiční jarní koncert, který se
bude konat v květnu v prostorách školy. Kromě jarních písní nikdy nezapomeneme na
den maminek, takže nebude chybět ani písnička nebo básnička pro ně.
Závěrem tohoto malého povídání bych si po minulé radosti pro změnu posteskla.
Stále více skloňujeme problematiku nových technologií, které nám velkou měrou pomáhají, ale také přináší spoustu negativních stránek. Děti jsou dnes obklopeny hudbou
v maximální kvalitě a čím dál méně si jich chce prostě jen tak zazpívat.
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Ani v našem zpívání pro radost to někteří bohužel nedělají pro radost svojí, ale maminčinu. Jak tedy děti motivovat, aby si to nepřála jen maminka, která ví, že je prima
něco hezkého umět? Kolik dětí, časem dospěláků si bude umět v létě posedět u ohně
a zazpívat? Je to vůbec důležité??? Moc si přeju, aby naše úsilí najít v dětech lásku
k zpívání, hudbě, ale i dalším koníčkům, jako je tanec či sport, nebylo marné. Věřím, že
je prima, když vidím, že alespoň polovina zpěváčků je rozzářených a nadšených. Snad
tedy nebylo naposledy, kdy nám naše paní ředitelka po vystoupení v Želetavě řekla, že
na nás byla opravdu pyšná.
Tak ať nám to ladí a ať nás to baví…
Pavla Vídenská

My tři králové jdeme k vám…. 2018
Rádi bychom všem přispěvatelům do tříkrálových pokladniček poděkovali za
štědré finanční příspěvky a také dobrou koledu, kterou si malí koledníci s chutí po
dobře odvedené práci snědli. Letos nám přálo i počasí a tak se nám podařilo zazvonit
nebo zaklepat u všech dveří.
V obcích Předín a Hory jsme letos vykoledovali 16 312,- Kč, což je o čtyři tisíce
korun více než v loňském roce. Celá částka byla odeslána na účet Oblastní charity Třebíč, kde se letos sešlo celkem 2 676 036,- Kč, o pět set tisíc korun více než
v loňském roce.
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Oblastní charita Třebíč zapečetila 503 pokladniček a do sbírky se zapojilo kolem
1 600 dobrovolníků, kteří obešli na 210 měst, obcí a osad. Výsledky jsou i letos velmi
krásné... Těmito penězi budou podpořeny služby Oblastní charity Třebíč.
S velkými díky vás zdraví koordinátor Tříkrálové sbírky v Předíně,
Miluše Vybíralová

Volby
Trochu to připomíná volební maratón. Sotva jedny volby skončí, začínají druhé.
V říjnu loňského roku proběhly volby do poslanecké sněmovny. V Předíně šlo volit
celkem 348 občanů. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 a to 107 (30,70 %). S 45
hlasy obsadila druhou pozici strana KSČM (12,90 %). Poslaneckou sněmovnu nakonec
ovládlo ANO 2011.
Sotva jsme se vzpamatovali ze začátku nového roku, už tu byly volby prezidenta
České republiky. Svou občanskou povinnost přišlo k volebním urnám splnit rovných
367 voličů z 567. Uchazečů o místo hlavy státu bylo 9 a z nich postoupili do druhého
kola Miloš Zeman se 168 hlasy a Jiří Drahoš se 75 hlasy. V druhém kole šlo svůj hlas
vhodit do volební urny z 560 právoplatných voličů 386 lidí. 237 preferenčních hlasů
získal Miloš Zeman, který zvítězil, Jiřímu Drahošovi věřilo 148 občanů. Miloš Zeman
obhájil svůj post prezidenta České republiky a bude tak náš stát reprezentovat po dobu
pěti let.
A abychom nevyšli ze cviku, v říjnu se můžeme těšit na volby komunální. V nich
budeme volit kandidáty do zastupitelstva obce. Nové zastupitelstvo poté zvolí starostu
ze svých řad.
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Letní sezóna už se blíží
Pokud chcete cestovní doklad vyřídit bez dlouhých front a strachu z toho, jestli budete mít pas hotový včas, je právě teď ten správný čas vše vyřešit.
S platným cestovním dokladem můžete cestovat po celém světě. Některé státy mají
ale specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají mimo jiné délky platnosti pasu. V rámci cestování po Evropské unii a v Schengenském prostoru vám postačí
platný občanský průkaz. Doporučujeme zkontrolovat i tento doklad.
Základní informace o vstupu a pobytu na území cizího státu najdete na stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). Kontrolou těchto základních informací se můžete vyhnout nepříjemnostem např. na letištích nebo hranicích.

Pohádkový rok v mateřské škole
Letošní školní rok jsme se rozhodly strávit pohádkově - oprášíme staré knížky s pohádkami a příběhy, loutky, kulisy, zakoupíme nové pomůcky, popřípadě si nějaké samy
vyrobíme a vrhneme se do toho.
Vždyť jak jinak se děti nenásilně seznámí s klasickou i moderní literaturou, lidovými zvyky a obyčeji, mezilidskými vztahy a řadou dalších věcí. Celý rok pracujeme
prostřednictvím dramatické výchovy s příběhy, které děti uvádí do jednotlivých tematických celků.
Po dobrých zkušenostech s divadlem Koník jsme si ho na tento školní rok objednaly
hned 5krát a to na pohádky podle ročních období o Martínkovi a Barborce - Jak vařili
povidla, Jak šli do betléma, Přišel k nám bílý kůň, Jak vítali jaro. Závěrečnou pohádku
Budulínek uvidí i návštěvníci naši zahradní akce Loučení s předškoláky, která je plánovaná na konec školního roku.
Pohádky nehrají dětem jen profesionálové, ale také my učitelky mateřské školy
a dokonce samy děti se rády tohoto úkolu zhostí - už hrály pohádku O řepě, O budce,
O narození Ježíška a naposled O rukavičce. Moc se jim to povedlo, pohádky také kreslily a malovaly, domýšlely a vymýšlely. Vyráběly knížky a záložky do nich.
Zkrátka si pohádkový školní rok s dětmi užíváme.

Pohádkový karneval
Nejen školní rok je v mateřské škole pohádkový, také karneval se nesl v pohádkovém duchu a to tentokrát dle pohádky Lotrando a Zubejda. Pořádal ho náš spolek Předínská MATEŘINKA. Sestavením programu a jeho realizací se chopila již osvědčená
trojice rodičů dětí a žáků naší školy a to rodiče Ozorákovi, Jeřábkovi a Krejčí. Patří jim
velký dík.
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Vyšlo jim to super, spokojeny byly nejenom děti, ale všichni, kdo přišli. Osazenstvo
mateřské školy se zase chopilo organizačního zajištění karnevalu – shánění tomboly,
služby na karnevalu i úklidu po něm. Děkujeme také všem rodičům, kteří přispěli do
tomboly nějakým dárkem.
Díky tomu všemu se podařilo pro náš spolek získat pěknou finanční hotovost, kterou
využijeme pro děti naší mateřské školy.
za učitelky MŠ Miluše Pospíšilová

Pneumatiky do sběrného dvora nepatří!
Na pneumatiky se totiž vztahuje povinnost zpětného odběru (zákon o odpadech
185/2001 Sb., §38) tzn., že občané mají možnost pneumatiky bezplatně odevzdat na
místech zpětného odběru. Jedná se převážně o pneuservisy, autoservisy a prodejny pneumatik s uzavřenou smlouvou se systémem ELTMA. Zde můžete pneumatiky odevzdat
a to bez ohledu na značku a druh pneumatiky a bez podmínky koupě nových.
Díky tomuto zákonu není pneumatika brána jako odpad a její likvidaci platí kupující
již v ceně výrobku. Je proto nutné, aby byla pneumatika vrácena zpět výrobci a nekončila na sběrném dvoře nebo na černé skládce.
Pokud ji odevzdáte na sběrný dvůr, dostane se tato komodita do režimu odpadu, je
s ní rovněž jako s odpadem nakládáno a likvidaci platí příslušná obec. Když občané
odevzdají zdarma pneumatiky na místech k tomu určených - místa zpětného odběru,
šetří současně životní prostředí i náklady obce na svoz odpadů.
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Stručný přehled míst zpětného odběru pneumatik
obec

název

adresa

Opatov

Autoopravna František Malík

Opatov 18

Opatov

Radek Neubauer

Opatov 207

Rokytnice n. Rok.

Pneuservis Rokytnice

Rokytnice n. Rok. 68

Okříšky

TZ Auto

Jihlavská 4

Krahulov

František Mirovský

Krahulov 108

Červená Hospoda

Lukas Auto

Červená Hospoda 160

Červená Hospoda

Autosegment

Červená Hospoda 465

Stařeč

Jaroslav Daňhel

Okrajová 503

Třebíč

SOBOS CZ

Na Klinkách 414

Třebíč

Roman Prchal

Na Nivkách 394

Třebíč

Jiří Skalka

Okružní 989

Třebíč

Auto Lukášek servis

Polanka 214

Třebíč

Auto Beránek

Karlovo nám. 21

Třebíč

Jan Strnad

Branka 40

Třebíč

PNEU KAFKA

Brněnská 330

Třebíč

Pneuservis Kejda

Průmyslová 154

Třebíč

Jan Blaťák Trebcars

Průmyslová 225

Třebíč

Autocentrum Klíma

Hrotovická 176

Třebíč

Horácké autodružstvo Třebíč

Brněnská 123

Třebíč

H + H metal - CZ

Brněnská 36

Třebíč

Oldřich Svoboda SVA

Hrotovická 173

Třebíč

Motosport Ladislav Milostný

Koželužská 207

Třebíč

Autosalon F3K

Spojovací 1338

Třebíč

Auto Šafránek

Spojovací 1344

Kožichovice

TREDOS

Žďárského 221

Kožichovice

Autosprávkárna

Žďárského 194

Kožichovice

Pneuservis Pája

Žďárského 214

Kožichovice

Šudoma

Žďárského 197

Kožichovice

Auto Kelly

Žďárského 194
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Pozor objížďka!
Prokletí českých silnic v podobě
věčných objížděk a uzavírek nepoleví ani v této sezóně. Přinášíme
vám přehled několika zásadních
objížděk v okolí Předína i v Třebíči.
Nejzásadnější pro Předín bude výstavba kruhového objezdu na Kasárnách:
I. etapa
3.4. - 30.6.
(levá polovina kruhového objezdu, ve směru z Jihlavy do Mor. Budějovic)
• II. etapa
1.7. - 3.10.
(pravá polovina kruhového objezdu, ve směru z Jihlavy do Mor. Budějovic)
V Třebíči se letos opraví:
• Bráfova třída (II. etapa)
3.4. - 31.10.
• most Poušov
15.3. - 31.8.
• most Sportovní
3.4. - 3.10.
• podchod Sucheniova
1.4. - 31.10
• STOP SHOP - Střítež
duben - listopad
Buďte trpěliví a jezděte opatrně!
•

Statistika nuda je…

(Předín + Hory k 31. 12. 2017)
počet domů celkem
trvale obydlených domů
počet obyvatel

313
230
701

 narození

8

 úmrtí
přistěhovaní
odstěhovaní
nejstarší obyvatel
nejmladší obyvatel

7
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5
12
92 let
2 měsíce

Regenerace hřiště
Po letech kosmetického udržování travnaté plochy hřiště se vedení Sokola
rozhodlo o její celkovou regeneraci. K možnosti celkové regenerace napomohla jak
dobrá ekonomické situace spolku, díky vydařeným společenským akcím, včetně
nově pořádaného plesu, tak dotace z Obce Předín. Regeneraci provede společnost
Eurogreen CZ s.r.o., v termínu od 18. 6. do 29. 6. 2018 a bude spočívat v aerifikaci,
hloubkovém provzdušnění, dosevu, zapískování a smykování hrací plochy. Z důvodu
finanční náročnosti akce, je ve všeobecném zájmu, aby její výsledek byl 100%. Proto
žádáme spoluobčany, aby respektovali a dodržovali zákaz vstupu na plochu od počátku
regeneračních prací do odvolání.
Kamil Vybíral

Očima žáků základní školy
V tomto dnešním článku vám netradičně přineseme pohled našich žáků na dění ve
škole. Žáci z redakce školního časopisu vybrali několik akcí, které se u nás za více než
půl roku udály. Jednou z prvních byla prezentace třebíčské Hotelové školy:
Dne 16. listopadu k nám přijela hotelovka a prezentovala nám, co všechno se u nich
na škole učí. Ukazovali, jak například namíchat lahodné koktejly, které jsme pak mohli
ochutnat, nově předváděly kadeřnice barvení či vlnění vlasů. Oproti minulému roku byl
nově nainstalován fotokoutek, ve kterém jsme si mohli udělat odznáček z fotek. Učitelé
z hotelovky nám v další části vysvětlovali, co je potřeba splnit ke studiu na škole, jaké
mají úspěchy, jaké je uplatnění absolventů atd. Všichni jsme si to užili a těšíme se na
příště.
(Martin Benda)
Nedílnou součástí školních zájmových aktivit je i pěvecký kroužek, který vede paní
učitelka Pavla Vídenská. Kromě tradičních předvánočních koncertů ve škole a v předínském kostele se účastnili i okříšského Sedmikvítku:
V pátek 10. listopadu jel sbor naší školy do Okříšek na pěvecko-uměleckou soutěž
jménem Sedmikvítek. Na této soutěži jsme byli už podruhé. Zazpívali jsme tři písničky,
které publikum ocenilo velkým potleskem. Za vystoupení Pavoučci získali čestné uznání
a spolu s ním si odvezli i spoustu nových zkušeností.
(Tereza Vídenská)
V prosinci na naší škole probíhala několikadenní inspekce. Monika Nedvědická
a Karla Benešová z 8. ročníku pro školní časopis pořídily krátký rozhovor s jedním
z inspektorů:
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Jak se vám líbí na naší škole?
Na vaší škole se mi opravdu líbí. Máte zde příjemné a čisté prostředí a žáci jsou
velmi slušní.
Jak byste porovnal naši školu s ostatními školami, které jste navštívil?
Na každé škole je podle mě něco výjimečného a zajímavého, takže bych asi nijak
neporovnával. Každopádně málokdy se vidí takto neponičený školní majetek, jako je
právě u vás.
Máme na naší škole něco zajímavého?
Celkem mě udivuje, že v některých třídách je opravdu málo žáků, ale jak jsem již
zmínil, máte tu opravu pěkný a nepoškozený nábytek a žáci se k sobě chovají velmi
hezky.
Kdo z vás navštívil sokolský ples, určitě zaregistroval předtančení, které pod vedením paní učitelky Bronislavy Kučerové obstarali žáci 8. a 9. ročníku. Jedním z tančících
byl i Vojtěch Pokorný z 8. třídy, který píše:
„Přišli jsme velmi brzo, abychom se stihli ještě nachystat a vše si vyzkoušet. Byl to
pro nás velmi krásný zážitek a doufám, že se to všem líbilo tak, jak to tvrdili.“
Naše škola navštívila i několik divadelních představení, nejčastěji v jihlavském Horáckém divadle. Poslední událostí v březnu byl již XII. ročník tradiční Předínské laťky
- celoškolní soutěže ve skoku vysokém.
Velkým úspěchem pro naši školu bylo umístění Lenky Svobodové z 8. třídy na
olympiádě z českého jazyka. V konkurenci žáků 8. a 9. tříd ze škol třebíčského okresu
obsadila Lenka 2. místo a postoupila do krajského kola, které se uskuteční v dubnu ve
Žďáru nad Sázavou.
Josef Herbrych

Inovace školní kuchyně
Z Fondu Vysočiny byla Základní škole a Mateřské škole Předín poskytnuta dotace
v rámci grantového programu Naše škola 2017, na zkvalitnění zázemí pro povinnou
školní docházku na území Kraje Vysočina.
Cílem projektu bylo vylepšit hygienické, bezpečnostní, prostorové a tedy i pracovní
podmínky ve školní kuchyni. Díky tomuto projektu jsme nákupem nových nerezových
pracovních stolů se zásuvkami (původní z roku 1976) splnili požadavky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina a nákupem výdejního vozíku s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi s příslušnými výdejními gastronádobami inovovali způsob dohřívání
hotových teplých pokrmů při jejich samotném výdeji ve školní kuchyni.
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výdejní vozík s ohřevem

Rozpočet projektu byl 104 000,- Kč
Výše dotace z FV 52 000,- Kč
Celkové skutečné náklady 117 768,- Kč
Iva Ozoráková,
vedoucí školní kuchyně

Zajímavosti ze základní školy
Česká školní inspekce
V předvánočním čase zavítala na naši školu delegace České školní inspekce z Jihlavy. Musíme přiznat, že jsme měli zrovna předvánočně napilno a že se nám to zrovna
moc nehodilo. Adventní rozjímání jsme si představovali trochu jinak. Ale koneckonců,
kontrola se vlastně nehodí nikdy. Pět členů inspekční komise pobylo na naší škole pět
dlouhých dnů a zkontrolovali „od sklepa po půdu“ opravdu všechno a opravdu důkladně, a to včetně mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Dopadlo to výborně,
byli jsme pochváleni. Drobné nedostatky byly zjištěny pouze v dokumentaci mateřské
školy a ve školní jídelně nám bylo vytknuto “málo tekutého mléka“. Tomu mléku jsme
se trochu pousmáli, s pány inspektory jsme se rozloučili a popřáli jim krásné vánoční
svátky. Kompletní inspekční zprávu si můžete přečíst na školních www. v sekci DOKUMENTY, v odkazu „Inspekční zpráva ZŠ a MŠ Předín“.
Domácí úkoly ano či ne?
Nedávno se na internetu rozpoutala mezi rodičovskou a učitelskou veřejností vášnivá diskuse o tom, zda mají či nemají žáci dostávat domácí úkoly. Prvňáček Ríša
z nejmenované školy nechtěl dělat domácí úkoly, protože se mu to nelíbilo, nebavilo ho
to a nedělal je prostě rád. Když ho kvůli tomu paní učitelka ve škole hábovala, tak byl
smutný a plakal. Tatínek už se na to nemohl dívat, nastudoval Školský zákon, přečetl
podrobně školní řád dané školy, a když nikde nenašel ani zmínku o domácích úkolech,
zašel tedy do školy a synovi u pana ředitele vyjednal, aby mu domácí úkoly nebyly
zadávány. Ríša i jeho tatínek jsou spokojeni, od domácích úkolů mají pokoj a mohou se
v klidu věnovat příjemnějším rodinným radovánkám. Tolik ve zkratce příběh z internetu. Tak a co s tím? K nám do školy zatím žádný rodič s požadavkem zbavit jeho dítě
domácích úkolů nedorazil, ale co není, může být. Je třeba se tomu postavit čelem.
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Domácí úkoly ano, protože:
1. domácí úkoly a domácí příprava vůbec musí být nedílnou součástí žákova učení
2. učí děti zodpovědnosti, plnění povinností a organizaci času
3. napomáhají vytvořit návyk celoživotního vzdělávání
4. “vtahují“ rodiče do procesu vzdělávání svých dětí, za vzdělávání dětí jsou totiž
zodpovědní rodiče, nikoli škola
5. dávají rodičům možnost orientovat se v tom, co se jejich dítě zrovna ve škole učí
a zároveň mít přehled o tom, jak mu to jde, jaké dělá pokroky
6. některé učivo si nelze osvojit jinak než soustavným domácím procvičováním,
např. nácvik čtení a psaní, násobilka, slovíčka, také třeba referáty, prezentace, mimočítanková četba se lépe dělají doma než ve škole
7. určité věci je třeba doma promyslet, přečíst, napsat a naučit, ve škole na to není
vždy dost klidu a času
8. společná domácí příprava na školu může upevnit vztah mezi rodiči a dětmi, koneckonců jde o smysluplné trávení společného času
9.
Vyjádření MŠMT: „Zadávání domácích úkolů je v souladu s právními předpisy,
pokud jsou rozsah a obtížnost úkolů přiměřené vývoji osobnosti dítěte. Domácí úkoly
je možné známkovat nebo hodnotit i jinak, například slovně a hodnocení domácích
úkolů je možné zahrnout do klasifikace. I neplnění domácích úkolů je možné zohlednit
v klasifikaci žáka. Úkol zadaný učitelem je povinný a primární je jeho splnění.“ (mluvčí
MŠMT Jarmila Blažková, iDNES.cz)
Vyjádření ČŠI: „Lze připustit účelnost samostatné práce žáka při řešení domácích
úkolů kromě potřeby, aby se žák přiměřeně připravoval na výuku, a lze také konstatovat, že v obecném pojetí není oblast přípravy žáka v domácím prostředí související s jeho vzděláváním v rozporu s právními předpisy.“ (referentka školství, výchovy
a vzdělávání Mgr. Soňa Vápeníková)
Kontrolní otázka: Víte, co měla dnes vaše ratolest za DÚ?
Ne vždycky je ve škole veselo
Přichází jaro, školní rok se nám překlopil do druhého pololetí, jsme v plné školní
práci, za námi je hodně vydařených akcí a hodně nás jich ještě do konce školního roku
čeká. Prvňáčci se už naučili obstojně číst a psát a počítají do 10, v prosinci nás zkontrolovala česká školní inspekce, tančili jsme na Sokolském plese, byli jsme v divadle
a v planetáriu, žákyně osmé třídy Lenka Svobodová vybojovala druhé místo v okresním
kole olympiády v českém jazyce, ve volbách nanečisto jsme volili prezidenta. Pavoučci
se pilně chystají na jarní koncert, deváťáci podávají přihlášky na střední školy, naše
košíkářky budou v televizi, chystáme další číslo školního časopisu, v dubnu jedeme na
tulipány do Holandska…
Ale ne vždycky je ve škole veselo a někdy zažíváme i krušné chvilky. V poslední
době jsme řešili dva dost nepříjemné problémy.
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Agresivní rodič
- Obviňuje školu z rasismu a z toho, že jeho děti terorizuje a má na ně neoprávněné
nároky, např. domácí úkoly
- Vyhrožuje a hrubým vulgárním způsobem slovně napadá pedagogické pracovníky:
„uvidíme se o prázdninách a nakopu vám pr…“, „jste lháři, klamete“, „vy už tu
dlouho sedět nebudete“, …
- Není přístupný žádným argumentům, nechce se dohodnout, chce si to se školou
„vyřídit“
- Křičí a mává zaťatými pěstmi
- Tato „jednání“ probíhají někdy za zavřenými dveřmi, ale někdy na školní chodbě
plné dětí
- Po několika podobných incidentech podalo vedení školy trestní oznámení pro urážku, vyhrožování a výtržnictví, a to na okresní státní zastupitelství
Problematický žák
- Neplní svoje školní povinnosti, nedodržuje ani základní pravidla, odmítá plnit pokyny učitelů, nemá sebemenší zájem o školní práci a vzdělávání
- Vulgárně se vyjadřuje, krade, slovně i fyzicky napadá spolužáky
- Učitelům i žákům znemožňuje práci ve třídě a svým chováním ohrožuje jejich bezpečnost
- Zákonný zástupce se školou nespolupracuje
- Tento případ předala škola k řešení orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- Po dlouhém a náročném vyjednávání byl žák umístěn do diagnostického ústavu
a poté byl vyřízen přestup na jinou školu
Je pravda, že tohle jsou opravdu ojedinělé případy, ale věřte, že nám daly dost zabrat. Škola by měla být klidné a bezpečné místo na vzdělávání, agrese tam nemá co
dělat. Naštěstí existují i šikovní bezproblémoví žáci a zodpovědní slušní rodiče.
Mgr. Libuše Vyhnálková

Za jízdu bez povinného ručení je vysoká pokuta
Každé vozidlo zapsané v registru vozidel, musí mít sjednané povinné ručení. Výjimkou jsou vozidla vyřazená z provozu (v tzv. depozitu), auta zaniklá, neboli trvale vyřazená, vyvezená do jiného státu nebo odcizená. Výši denní pokuty za nepojištěné auto
stanovilo Ministerstvo financi a tuto sankci bude vymáhat Česká kancelář pojistitelů.
Výše sankce se odvíjí od počtu dní bez povinného ručení a rovněž je závislá na velikosti
zdvihového objemu válců motoru.
Sankce jsou poměrně vysoké a jízda bez povinného ručení se rozhodně nevyplácí.
Bližší informace najdete na webových stránkách: www.epojisteni.cz.
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Hasičátka
Rok se opět s rokem sešel a s ním přichází i nová
sezóna. Zatím opatrně začínáme ve školní tělocvičně
a s hezčím počasím pak vyrazíme na venkovní cvičiště.
Opět je před námi Okresní liga mladých hasičů, která
má letos 16 soutěží, přičemž první z nich začíná tradičně v Moravských Budějovicích koncem dubna, přesněji
28. 4. 2018. Nově si zaběhneme i v Šebkovicích a to
13. 5. (naštěstí to není pátek).
V průběhu ligy nás čekají i dvě noční soutěže, jedna v Kněžicích a druhá 30. 6.
samozřejmě u nás v Předíně.
Naše mladá odnož nesmí chybět ani na Okrskové soutěži, jenž se letos bude konat
23. 6. v Brtničce. Poslední soutěž letošní sezóny se bude konat 23. 9. ve Výčapech.
Stále máme starší a mladší družstvo, ale bohužel v současné době je stále obtížnější
vůbec družstva poskládat, neb zřejmě čím dál mladší človíčci propadají kouzlu kybernetiky či jiným vlivům, jenž je odvádějí od outdoorových aktivit.
Touto cestou zároveň apelujeme na případné zájemce, kteří by chtěli posílit naše
řady.
Zájemci se mohu obracet na pány trenéry.
Karel Pokorný
nebo
Zdeněk Suchý
775 174 179			
777 105 151
Karel Pokorný

35

Hledáme domov

JACK

ČERT
Rasa: hrubosrstý jezevčík, nekastrovaný.
Povaha: dominantní, nevhodný k jiným
zvířatům.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: venkovní zateplená bouda v domě s výběhem na zahradu.

Rasa: kříženec, nekastrovaný.
Povaha: přátelský, hravý a kontaktní.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: vnitřní pelíšek u zkušeného
majitele

JESI
Rasa: kříženec NO, nekastrovaná.
Povaha: chytrá, socializovaná, k cizím
lidem nedůvěřivá.
Po zdravotní stránce: v pořádku.
Ideální domov: potřebuje hodně pohybu,
hodí se spíše k aktivním lidem

TONY
Rasa: kříženec labradora, nekastrovaný.
Povaha: má rád lidi – velmi přátelský.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: hodil by se jak do bytu, tak
do domku se zahradou.

Bližší informace o zvířatech umístěných v útulku Vám rádi poskytnou ošetřovatelé při
osobní návštěvě: Městský útulek pro opuštěná zvířata Třebíč, ul. Hrotovická 177
www.policietrebic.unas.cz/page47.html; www.facebook.com/trebicskyutulek/
pondělí - pátek:
9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
sobota - neděle, svátky:
10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Finanční příspěvky a dary můžete zasílat na účet
107-8023050277/0100.
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Čtenářské okénko
V loňském roce knihovna zakoupila přes 130 nových knih různých žánrů. Návštěvnost
naší knihovny stále stoupá, a proto se snažíme o co největší rozmanitost knih ke čtení.
V knihovně je zaregistrovaných 88 uživatelů, z toho 16 dětí do 15 let. Na půjčování
máme nejen knihy, ale také časopisy. Každý si u nás určitě vybere.
Jan Lebeda
Pohádky skřítků Medovníčka
a Barvínka
Pro děti je nejoblíbenější série knih
o skřítku Medovníčkovi.
Skřítek Medovníček žije v chaloupce pod
vysokým dubem, má rád všechna zvířátka
a má i kamaráda Barvínka, který žije
v trávě na louce a stará se o kytičky.

Bohumil Matějovský
O ježkovi, který se ztratil
Další zajímavá kniha pro děti je od
Bohumila Matějovského a jmenuje se
O ježkovi, který se ztratil.
Je to příběh ježka Bodlinky, který se ztratil
a na své cestě potkává nové kamarády
- zajíce Jetelíka a veverku Danušku.
S nimi prožije nová dobrodružství.
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Arnošt Vašíček
Krev démona
Napínavý mystický příběh o trojici vyšetřovatelů, kteří se pokouší odhalit, jak souvisí
série bizarních vražd s tajemnými středověkými artefakty a templářskými šiframi ukrytými v podivné výzdobě kostela v Jindřichově Hradci.
Petra Zhřívalová
Šťastní a veselé
Je pondělí dopoledne a Helenin život se hroutí jako domeček z karet... A za měsíc tu ještě
ke všemu budou Vánoce. Je tedy ideální čas
napsat dopis Ježíškovi. Co všechno si kdy
přála? A co si přeje teď? Helena si prostě napíše seznam a pak bude jen odškrtávat jednotlivé položky, jak si svá přání bude plnit.
Dana Brychtová

Křížovka
Jak už jsme zmínili, v krátké době jsme absolvovali dvoje volby a na podzim nás
čekají ještě volby komunální, ze kterých vzejde nové vedení obce a starosta.
No, a abychom to vše ještě propojili s výročním rokem 1918, nahlédli jsme do kronik se zájmem zjistit, kdo vedl naši obec v tomto roce. Zřejmě vlivem nového státního
zřízení, došlo v tomto roce k výměně starostů. Byli to: František Šilhavý 1916 - 1918
a Jan Obůrka 1918 - 1919.
Kdo byl ale prvním doloženým starostou naší obce, dle dochovaných záznamů?
Pověřen byl vedením obce v letech 1855 - 1858.
Odpověď najdete v naší křížovce.
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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 9. 9. 2018)
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