PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 41

Vzpomínka na zimu.

Vážení spoluobčané,
od posledního vydání předínského zpravodaje uběhlo půl roku, což
je v životě lidském poměrně dlouhá doba, ale z hlediska pracovního, či profesního se zdá, jako by to bylo včera. Píše se rok 2019,
jsme všichni zase o rok starší a nedá se s tím nic dělat. No prostě,
čas nezastavíme. Co ale můžeme, je tak trochu bilancovat a především hledět a plánovat do budoucna.
Opět tedy využívám tohoto občasníku ke sdělení několika informací. Ve dnech 5. a 6. října loňského roku proběhly v naší republice nové komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Druhým dnem těchto voleb skončil mandát
všem členům bývalého zastupitelstva obce a současně bylo zvoleno zastupitelstvo
nové na další čtyřleté období.
V prvé řadě chci z tohoto místa poděkovat všem členům minulého zastupitelstva
obce, rady obce a všem členům zřizovaných výborů za jejich činnost při správě
a rozvoji naší obce. Rovněž chci poděkovat všem voličům, kteří využili svého volebního práva, přišli k volbám a rozhodli tak jak rozhodli. Novému zastupitelstvu
chci naopak popřát hodně zdraví, tvůrčích myšlenek a elánu při naplňování volebního programu v nadcházejících letech.
Strategii rozvoje obce pro toto volební období v současné době připravujeme.
Pro vaši informaci předesílám, že tento zmíněný dokument bude představen na společné veřejné schůzi s vámi občany, kde lze uplatnit vaše nápady, názory a připomínky. Konkrétní termín veřejného projednání bude včas zveřejněn.
Nicméně prioritou číslo 1 pro letošní a příští rok zůstává výstavba inženýrských
sítí pro 17 stavebních míst v lokalitě nad Návesním rybníkem. Po vleklých a složitých byrokratických procesech máme takřka všechna potřebná povolení a stavební
dokumentaci. Začátkem května bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby,
pokud vše dobře dopadne, můžeme na podzim síťovat.
Další investiční záměry pro letošní a příští rok jsou zmíněny v následující rubrice Informace z Obecního úřadu Předín.
Závěrem mi dovolte ještě upozornění na možnost využívání nově zaváděné služby „MOBILNÍ ROZHLAS“. Podrobnosti ohledně přihlášení se dozvíte na poslední
straně zpravodaje, nebo na nových webových stránkách obce Předín.
Arnošt Urbánek, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období září 2018 – duben 2019
č. 2-18-2 ze dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- rozpočet obce Předín na rok 2019, který je navržen na základě očekávaného pl2

-

nění rozpočtu ke konci roku 2018, s příjmy i výdaji ve výši 15,018.000,- Kč, jako
vyrovnaný.
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2020-2021.
záměr prodeje budovy č. p. 119, parc. č. st. 43 o výměře 109 m2 v k.ú. a obci Předín.
žádost Komunitní školy Předín na poskytnutí dotace v roce 2019 ve výši 7.000,- Kč.
žádost Sokola Předín na poskytnutí dotace v roce 2019 ve výši 100.000,- Kč.
žádost SDH Předín na poskytnutí dotace v roce 2019 ve výši 40.000,- Kč.
žádost Oblastní charity Třebíč na poskytnutí finančního daru na zabezpečení
sociálních, zdravotních a návazných služeb v roce 2019, ve výši 40.000,- Kč.
Smlouvu o dílo č. S1819955 uzavřenou mezi Obcí Předín a Světem oken, s. r. o.
Třebíč, na výrobu a montáž francouzského okna v bytovém domě č.p. 261.
schvaluje záměr zasílání SMS zpráv občanům prostřednictvím webových stránek
obce.
schvaluje vytvoření nových webových stránek obce společností McRAI Třebíč
a pověřuje starostu k podpisu SOD.
Rámcovou kupní smlouvu – Smlouvu o ručení mezi Obcí Předín a Vlastimilem
Zeleným, Brtnice.
realizaci těchto investičních záměru v roce 2019 - 2020:
- Výstavba inženýrských sítí (I. etapa)
- Víceúčelové hřiště
- Kabelizace VO za rybníkem
- Hřbitov – chodníky
- Odbahnění rybníků
- Hasičské dopravní auto
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice

neschválilo:
- žádost Českého svazu včelařů z.s., ZO Třebíč na poskytnutí finančního daru na
činnost organizace.
- Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 110773/2018 mezi Obcí Předín
a společností AXIOM engineering, s. r. o. Pardubice na revitalizaci zeleně v obci
Předín.
bere na vědomí:
- zprávy z jednání finančního výboru obce Předín ze dne 17. 4. 2018 a 16. 8. 2018.
- zprávu z jednání kontrolního výboru obce Předín č. 1/2018 ze dne 17. 8. 2018.
rozhodlo:
- podat žádost o dotaci z programu: 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul: 117d8210B – podpora obnovy
sportovní infrastruktury.
- podat žádosti dotaci na pořízení nového dopravního automobilu a na rekonstrukci
požární zbrojnice v rámci účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí z MV-GŘ HZS ČR na rok 2020.
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č. 3-19-1 ze dne 25. 2. 2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- záměr darovat majetek pořízený v rámci DSO Předín - Opatov (darovací
smlouvou).
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Michaelou Malou na prodej pozemku p.č.
1381/38 o výměře 9 m2, v k.ú. a obci Předín
- Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Davidem Svobodou na prodej pozemku p.č.
721/15 o výměře 1m2, a na prodej pozemku p.č. 721/14 o výměře 150m2 v k.ú.
a obci Předín
- žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., pracoviště Třebíč
na poskytnutí finančního příspěvku na poskytování služeb v roce 2019 ve výši
3.000,- Kč.
- Dohodu o umístění přijímače dálkového ovládání koncových prvků varování
JSVV ev.č.: HSJI-73-12/E-2019.
- Smlouvu o dílo na zpracování projektových prací (DPS) na projekt pro provedení
stavby IS a komunikace pro RD, Předín a pověřuje starostu k podpisu předmětné
SOD.
- Servisní smlouvu č. 490190481 programového vybavení CODEXIS GREEN mezi
Obcí Předín a ATLAS consulting spol. s r.o. Ostrava.
- záměr prodeje pozemku p.č. 2525/30 – ostatní plocha o výměře 98m2 v k.ú. a obci
Předín.
- žádost Stanice Pavlov na poskytnutí finančního daru na podporu záchranné stanice
pro handicapované živočichy ve výši 1.000,- Kč.
- žádost Nemocnice Třebíč na poskytnutí finančního daru na zakoupení nových zdravotnických přístrojů a zdravotnického vybavení v roce 2019 ve výši
5.000,- Kč.
- Smlouvu o veřejných službách č.: SM201901140 mezi Obcí Předín a TRADO-BUS, s. r. o. Třebíč na zajištění dopravní obslužnosti obce v roce 2019.
- pořízení 4 ks dýchacích kompletů v kompozitním provedení, 2 ks náhradních lahví
a 6 ks přilb.
č. 4-19-2 ze dne 18. 3. 2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- převod kanalizační infrastruktury vybudované v rámci DSO Předín – Opatov darovací smlouvu v pořizovací ceně ponížené o účetní odpisy k 31. 3. 2019 na VAK
Třebíč, svazek.
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Jiřím Svobodou, Předín 8 na prodej pozemku
p.č. 2525/30 – ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. a obci Předín
- Příkazní smlouvu na administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby
„ZTV pro RD Předín“ mezi Obcí Předín a IS engineering, s. r. o. Přibyslav.
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Jak jsme plnili stanovené cíle 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

Základní škola
a Mateřská
škola Předín

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,-

splněno

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

2017

4 000 000,-

2019

Výstavba inženýrských sítí
- II. etapa (místní komunikace)

2018

5 000 000,-

2020

POPIS INVESTICE

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje z prodeje nemovitého majetku (prodej stavebních pozemků, prodej obecních bytů do OV)
Vlastní zdroje rozpočtované
Výměna střešní krytiny na tělocvičně a přístavbě u silnice

2015

700 000,-

splněno

Výměna střešní krytiny na
přístavbě ve dvoře

2017

200 000,-

splněno

Obklad zbývající části soklu
budovy ZŠ

2016

500 000,-

splněno

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,-

2019

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,-

2020
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Financování

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

Dokončení
opravy místních komunikací - součinnost

Financování

Dopravní
zabezpečení –
bezpečnostní
prvky

Financování

2016 - 2018

1 100 000,-

průběžně
plněno

Finanční součinnost při realizaci rekonstrukce krajských
komunikací v průjezdních
úsecích obce (jednostranný
chodník a odtokové poměry
povrchových vod)

2016

1 000 000,-

splněno

Pasport místních komunikací
a chodníků

2017

40 000,-

probíhá

Prodloužení pravostranného
chodníku k budově KD
– I. etapa (projekt + výkup
pozemků) bude řešeno v součinnosti s opravou krajské
komunikace směr Předín –
Lesná - Želetava

2016

20 000,-

2020

Prodloužení pravostranného
chodníku k budově KD
– II. etapa (realizace)

2017

150 000,-

2020

Přechod pro chodce
(osvětlení)

2017

150 000,-

nedoporučeno DI

Elektronický ukazatele
průjezdní rychlosti vozidel
(2x)

2018

150 000,-

probíhá

Bezpečnostní zrcadla

2018

50 000,-

probíhá

Vlastní zdroje rozpočtované

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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Údržba a
rekonstrukce
dalších budov
v majetku obce

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,-

splněno

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,-

probíhá

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

2017 - 2018

1 500 000,-

probíhá

2018

150 000,-

splněno

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,-

projektová příprava

Změna vytápění sálu a jeho
příslušenství
Rekonstrukce přísálí KD včetně
vybavení
Rekonstrukce zděné čekány
na autobusové zastávce
Financování

Vodní díla
v krajině

Financování

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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Postupné zlepšování celkového vzhledu
obce

Financování

Schodiště u kostela včetně
opěrné zídky na pozemcích
v majetku obce – I. etapa (studie a stavební řízení)

2016

50 000,-

splněno

Schodiště u kostela včetně
opěrné zídky na pozemcích
v majetku obce – II. etapa (realizace)

2018

250 000,-

probíhá

Revitalizace zeleně před prodejnou FLOP, COOP, Konzum,
na „Vůbcích“ a u KD včetně
mobiliáře (lavičky, odpadkové
koše, infotabule,…)

2016 - 2018

300 000,-

probíhá

Finanční a materiálová spoluúčast při opravě kostela sv.
Václava a fary včetně zahrady

2016 - 2018

200 000,-

probíhá

2017

200 000,-

splněno

Zadláždění hlavních a bočních
cest

2016 - 2018

200 000,-

splněno

Oprava márnice

2017 - 2018

100 000,-

splněno

Zeleň a mobiliář

2018

100 000,-

splněno

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

Revitalizace
hřbitova

Financování

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
2016

100 000,-

splněno

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,-

příprava

Zpevnění ploch pod velkoobjemové kontejnery na BIO odpad

2018

60 000,-

příprava

Pořízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad

2018

250 000,-

???

Vybudováno obecní kompostárny včetně techniky

2017 - 2018

1 000 000,-

???

Dokončit zázemí u Altánu
Víceúčelové hřiště
Rozšíření Knoflíkářské expozice
Sport a kultura

Financování

Odpadové
hospodářství

Kino

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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Financování

Sociální
bydlení

Financování

Ostatní

Financování

JPO III

Financování

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

2017

200 000,-

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

2018 - 2020

9 000 000,-

???

Přestavba domu č.p. 119 na
sociální byty

2018 - 2020

4 000 000,-

záměr
prodeje

záměr

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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,-

splněno

Výstavba skladu materiálu
a techniky u KD

2018

200 000,-

Podání žádosti komplexních
pozemkových úprav

2018

0,-

průzkum
zájmu

záměr

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Pořízení nové automobilové
cisterny

2016

200 000,-

splněno

Varovný systém – dálkový
přenos

2016

50 000,-

splněno

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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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,
Oživení
setkávání se seniory, obohaspolupráce
cení Předínského zpravodaje
mezi složkaz řad občanů, obecních www
mi v obci a
stránek, sestavení kalendáře
rozvoj spoluakcí na celý rok, sladění jedpráce s okolnotlivých akcí, rozvíjení muními obcemi,
zea, větší informovanost
svazky a MAS
občanů.
Podhorácko
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

500 000,-

průběžně plněno

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

V současné chvíli zpracováváme strategii novou, která bude zahrnovat rozvoj obce pro
volební období 2018-2022 s přesahem do roku 2024.
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Letem předínským světem
Pouť
Konec září je v naší obci spojen se Svatováclavskou poutí. Tradiční lákadla pro děti
všech věkových kategorií od obálkového štěstíčka po kolotočové atrakce byli k mání
v neděli 30. 9. na plácku na Vůbcích. Na školní zahradě zase rozložili stánky prodejci se
zbožím všeho druhu. Pouťové odpoledne většina z nás zakončila na fotbalovém hřišti,
kde se hrálo tradiční fotbalové utkání.
Oprava hřbitova a márnice
Sanaci a opravu poškozených částí betonových krytů cihelné zdi a sanaci a opravu
pilířů hlavní brány staré části hřbitova provedla firma TOMIreko. Dále proběhlo zadláždění hlavních cest obou částí hřbitova. Část nákladů pokryla dotace, kterou jsme
čerpali z Ministerstva zemědělství – Údržba a oprava venkovských prvků. Rekonstrukci
střechy márnice provedla firma Pokrývačství klempířství Jan Vybíral. Práce na hřbitově
probíhaly v období červen – září 2018.
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Oslavy 100 let vzniku republiky
Celý loňský rok se nesl po celé České republice ve
znamení oslav k 100. výročí jejího vzniku. Ani v naší
obci jsme na toto významné výročí nezapomněli.
V pátek 26. 10. jsme se společně sešli na školní zahradě, kde starosta obce pronesl projev. Vedle kulturního
domu u památníku obětí I. i II. světové války byla
zasazena lípa – Strom republiky. Poté již následoval
program spíše pro ty menší a to lampiónový průvod
naší obcí.

Adventní tvoření
I letos pořádala Komunitní škola Předín dne 30. 11. adventní tvoření, na kterém jsme
si mohli vyrobit adventní věnec, anděla, bylinkovou sůl. Děti zase vyráběly andělíčka,
svícen a medovou svíčku. Příjemnou atmosféru doplit vánoční punč a sladký zákusek.

Mikulášská zábava
Začátek adventu si převážně mladší generace zpříjemnila Mikulášskou zábavou. Místní hasiči pořádali 1. 12. zábavu už popáté. Tentokrát rozezněla sál kapela Extáze a hrála
samé osvědčené hity. Lidí bylo sice méně, ale vůbec to nevadilo, všichni se skvěle bavili.
12

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. Jelikož máme
u nás v Předíně jen samé hodné děti, Mikuláš se
svou družinou všechny obdaroval.
Vánoční jarmark
Ten letošní se uskutečnil v neděli 9. 12. od 10:00
hod v kulturním domě. Mohli jsme zde vidět ukázku
vánoční dekorace, keramiku, výrobky z levandule,
řeznictví a uzenářství a spoustu dalšího. Dílnička
pro tvořivé děti zpříjemnila toto odpoledne i těm
nejmenším. K snědku byla zelňačka s klobásou
a gulášovka, tradiční bramborové pekáče a bramboráky šly jako vždy na dračku.

Setkání seniorů
K závěru roku se konalo
oblíbené setkání seniorů. Tentokrát zaplnili sál KD v Předíně
v sobotu 24. 11. O doprovodný
program se postarali žáci mateřské a základní školy, kteří
zde vystoupili s pásmem písniček a básniček. Dále program
doplnili místní divadelní ochotníci. Po celý večer hrála k tanci a poslechu kapela Star band
z Moravských Budějovic.
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Předsilvestrovský výstup na Mařenku
Zimní procházka na horu Mařenku patří k nejoblíbenějším akcím v roce. Nedělní
dopoledne 30. 12. vyrazily rodinky i skupinky předínských nadšenců na turu dlouhou
zhruba 4,5 km. V cíli se ale sešlo takových zimních turistů snad kolem 1000 a to nejen
z Předína, ale i z ostatních blízkých i vzdálenějších obcí. U rozhledny si někdo opekl
buřtíka, jiný zase popřál známým do nového roku a ti co měli ještě energii, vystoupali
až na vrchol rozhledny.

Tradiční vepřové hody
Ani jsme se nestačili v novém roce
rozkoukat a už tu byla první kulturní akce.
Vepřové hody letos naši fotbalisti zorganizovali v sobotu 19. 1. Kdo neseděl doma,
mohl si k obědu pochutnat na poctivé zabíjačkové polévce, dobrém řízku a výpečcích. Po obědě byla možnost si nakoupit
vynikající zabijačkové pochoutky či čerstvé vepřové maso, na oboje se stála fronta.
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Hasičský ples
Další společenskou událostí byl 26. 1.
Hasičský ples. O předtančení se postaral
horácký folklorní soubor Bajdyš. Celý večer hrála kapela KALYBR a všichni tančili až do pozdních ranních hodin. Letošní
ročník se nesl i v duchu lehké inovace.
Velmi vítaným zlepšením byl bezesporu
koktejlový bar, který návštěvníci prakticky vypili do poslední kapky. Organizátoři
si pro návštěvníky, kterých přišlo kolem
230, připravili i půlnoční překvapení –
krátké taneční vystoupení čili Flash mob.
Ples Sokola Předín
Již II. ples Sokola Předín se konal 23. 2. Přilákal mnoho návštěvníků, kterým hrála
hit za hitem kapela CREDIT. Štěstí zkusili snad všichni návštěvníci a není se čemu
divit, ceny v tombole byly opravdu pěkné. I tady bylo půlnoční překvapení, to si pro
změnu připravili maminky, přítelkyně a kamarádky místních fotbalistů. Jejich taneční
vystoupení sklidilo velký potlesk. A komu z toho všeho tancování vytrávilo, mohl si
zakousnout topinku se skvělou pikantní směsí.

A na co dalšího se můžeme těšit?
20. 4.
30. 4.
4. 5.
15. 6.
24. 8.
27. 9.
28. 9.
29. 11.
30. 11.
6. 12.
8. 12.
28. 12.

divadelní představení Bezkontaktní ženy (ve 20:00; 21. 4. v 15:00 repríza)
stavění Máje a pálení čarodějnic
McRAI CUP - CROSS-COUNTRY - závody horských kol na Mařenku
noční soutěž v požárním útoku mladých hasičů
loučení s prázdninami + kácení Máje
pouťová zábava SOKOL Předín – KALYBR
pouťová zábava SDH Předín – Next
vánoční tvoření
mikulášská zábava
rozsvícení vánočního stromku
vánoční jarmark
předsilvestrovský výstup na Mařenku

A ještě tu máme informaci pro rodiče:
17. 4. zápis dětí do 1. třídy ZŠ
2. 5. zápis dětí do MŠ
15

VOLBY
Volby do obecních zastupitelstev se konaly 5. a 6. 10. 2018. Obec Předín a část Hory
měla celkem k tomuto datu 558 zákonných voličů. Své právo volit využilo pouze 306
občanů. Volební účast lehce překročila polovinu 54,84 %, což není nějak vysoké číslo.
V Předíně byly sestaveny tentokrát tři kandidátky, ze kterých jste si mohli vybírat
uchazeče o místo v zastupitelstvu obce. Zastoupena byla Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) s 15 kandidáty, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) s 10
kandidáty, a třetí byla strana Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
s 1 kandidátem. Všichni kandidáti usilovali o 15 křesel v místním zastupitelstvu obce.
Výsledky:
ČSSD
2 499 hlasů
78,39 %
KSČM
622 hlasů
19,51 %
SPD
67 hlasů
2,10 %
Na ustavujícím zasedání dne 31. 10. 2018 byl na základě povolebních jednání z níže
uvedených zastupitelů a zvolen starosta, místostarosta a další tři členové rady obce.
Dále byly na tomto jednání zřízeny dva povinné tříčlenné výbory, a to finanční výbor a kontrolní výbor.
Členové zastupitelstva:
Ing. Zdeněk Skála
Arnošt Urbánek
Eva Boudová
František Vrbka
Bc. Stanislav Tománek, MBA
Vlastimil Hons
Štěpánka Cejpková, DiS.
Ladislav Píša
Bc. Ivana Obůrková
Bohumil Královský
Jana Suchnová
Jitka Tománková
Karel Pokorný
Miroslav Tindl
Jiří Ježek

Členové rady
Arnošt Urbánek
František Vrbka
Ing. Zdeněk Skála
Eva Boudová
Karel Pokorný
Finanční výbor
Jitka Tománková
Štěpánka Cejpková
Miroslav Tindl
Kontrolní výbor
Vlastimil Hons
Stanislav Tománek
Jiří Ježek

starosta
místostarosta
člen rady
člen rady
člen rady
předsedkyně
finančního výboru
členka finančního výboru
člen finančního výboru
předseda
kontrolního výboru
členka kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
Štěpánka Cejpková
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Boj s kůrovcem zatím Česko prohrává,
stromy mizí před očima
Kůrovcová kalamita a sucho mění české lesy k nepoznání. Suchem oslabené stromy napadl kůrovec a zanechává za sebou nenapravitelné škody. Ještě nedávno tam
stával hustý les, dnes je tam jen paseka. Výjev, který je po celé republice čím dál obvyklejší. V některých částech Vysočiny lesy doslova mizí před očima a u cest a silnic
se do mnohametrové výšky tyčí naskládané kmeny smrků čekají na odvoz a zpracování. V případě letošního roku, který by mohl být na srážky a teploty opět extrémní,
může dojít k ještě větší kalamitě. Lesy v našem okolí se potýkají s největší kalamitou
v našich dějinách. Podle odborníků se jedná dokonce o největší kůrovcovou kalamitu
od dob Marie Terezie.
Kůrovcová kalamita vypukla už před čtyřmi lety na severní Moravě, kde kvůli
nedostatku vláhy začaly chřadnout smrky a oslabený strom je pro škůdce lákadlem.
Od loňska mizí takřka před očima lesy na Vysočině a smrky ve velkém vymírají
i v Beskydech a Jeseníkách.
Extrémní sucho, přesycený trh se dřevem a propad jeho cen, ale také chybějící
pracovní síly a nedostatečná pomoc státu. To jsou faktory nahrávající dalšímu šíření
kůrovce, který decimuje lesy na Vysočině. Situace se zde stává nejhorší z celé republiky a začíná připomínat apokalypsu.
Skladba lesů na Vysočině je zastoupena převážně jehličnatými dřevinami, především smrkem ztepilým, jehož podíl se v rámci všech dřevin blíží osmdesáti procentům. Lesnatý kraj může tedy během krátké doby přijít o kus své jedinečnosti. Podle
odborníků se tady situace vyvíjí aktuálně nejhůře z celého Česka.
Na jaře doufali lesníci v pomoc počasí. Jenže stromy jsou oslabené a kůrovce nestačí zalévat svojí mízou. A pokud bude i letos velmi teplé léto, kůrovec opět stihne
místo dvou obvyklých generací potomstva vyprodukovat tři, v některých případech
i čtyři.
Z kalamity je přírodní katastrofa a to hlavně na Třebíčsku, Jihlavsku a Velkomeziříčsku. Odborníci odhadují, že letošní rok se vytěží 5 000 000 m3 kůrovcového dříví.
Z toho vyplývá, že těmito zásahy vzniknou holiny. Takto výrazná změna v lesní struktuře bude mít pak samozřejmě negativní vliv i na zadržování a vodní režim v půdě,
větrnou a vodní erozi, změnu mikroklimatu a podobně.
I situace na trhu se dřevem není ideální, kvůli velké asanaci je trh přesycen
a díky tomu ceny klesají. Ceny kůrovcového dříví spadly na cenu zhruba 800 korun
za kubík smrkové kulatiny, zatímco zdravé dříví si cenu drží na úrovni 1 600 až 1 800
korun.
Krajský úřad plánuje vypisovat dotace na zalesňování postižených oblastí kůrovcem. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránka Krajského
úřadu https://www.fondvysociny.cz/dotace/.
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Co je ten brouk zač?
Kůrovci jsou drobní brouci (1 až 9 mm), válcovitého nebo oválného tvaru, hnědě
až černě zbarvení. Vyskytují se po celém světě, v lýku i dřevě naprosté většiny stromů,
a také uvnitř ovoce, v semenech, v listech, v dužině větviček, ve stoncích bylin včetně
kapradin, nebo dokonce ve vzdušných kořenech mangrovů.
Nejznámějším kůrovcem je lýkožrout smrkový při přemnožení dokáže poškodit
rozsáhlé plochy smrčin, které jsou v našich lesích nejrozšířenější dřevinou. Živí se lýkem, které zajišťuje transport vody a živiny ve stromu a tím ho poškozuje. Strom začne
usychat a nakonec uhyne.
Smrk má možnost se bránit - když se lýkožrout zavrtá do kůry a naruší pryskyřičné
kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho přilepí a brouk tak zahyne. Zdravé stromy dokáží tímto způsobem odolat náletu mnoha brouků.

MÍSTNÍ POPLATKY
Obecní úřad upozorňuje občany na termín splatnosti místních poplatků, které zůstaly
bez navýšení.
• poplatek za psy - do 30. 4. - za psa 80,- Kč (každý další 120,- Kč)
• poplatek za svoz komunálního odpadu - do 31. 5. - 460,- Kč/osoba
Poplatky je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na
číslo účtu 2420711/0100 (KB). Variabilní symbol je číslo vašeho domu.
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Jak se mají zpěváci ve škole?
Žádné závratné novinky se nedějí. Stále je dost zpěváčků, kteří si chtějí zazpívat, a to
je dobře. Někteří nováčci se někdy diví, že se v pěveckém kroužku zpívá a představovali
by si něco akčnějšího, jako třeba seskok padákem. Pro některé je zase tento kroužek
příliš organizovaný, děti si raději dělají, co chtějí samy, ale v hudbě musí panovat určitý
řád, rytmus a harmonie. Někteří to pochopí a dál rozvíjejí svůj hudební talent. Jsou ale
i tací, kteří své nadání raději zahodí nebo ho třeba nemůžou najít.
Důležité ale je, že to děti zkusí a začnou zpívat. Pak už jen stačí troška pokory, zápal,
vhodný výběr písniček a umění poslouchat nejen sebe. Pro děti, které do kroužku zpívání chodí, to opravdu není ztracený čas. Když se nám tedy podaří nacvičit nové písničky
nebo hudební nápady a tance, jsme moc rádi, že je máme komu zazpívat a ukázat. Pokud se poté dostaví nějaká pochvala nebo radost rodičů, jsme moc rádi a to není málo.
Naše vystoupení už mají téměř zažité termíny. Koncem loňského kalendářního roku
jsme vystoupili na setkání seniorů v Předíně, poté na předvánočním koncertě v kostele,

na vánoční besídce ve škole a teď je před námi také již tradiční Jarní koncert ve škole,
načasovaný ke Dni matek, tedy v pondělí 13. května 2019 v 16 hodin. Pozvání platí pro
všechny, nejen pro rodiče vystupujících dětí, tak se budeme těšit. Ať se Vám tedy naše
zpívání a nápady líbí, ať děti, které mají hudební nadání, s ním dál pracují a… ať nám
to ladí.
Zdraví Pavla Vídenská

Jak se dělá karneval?
Tak na to se zeptejte Jirku Ozoráka, tatínka Klárky z naší školky. V roce 2016 se
pustil do pořádání dětských karnevalů ještě s dalšími rodiči a svými přáteli.
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Ten první byl v klaunovském a šaškovském tónu, ohlas na něj byl velice kladný
a dodal chuť účinkujícím do dalšího roku.
V roce 2017 následoval Pohádkový karneval s pohádkou Princezna ze mlejna,
v roce 2018 byl podle pohádky Lotrando
a Zubejda a ten letošní se nesl v duchu
O Popelce. Postupně přibývalo návštěvníků z blízkého i širšího okolí, rostl také
výtěžek z karnevalu. Ten letošní dosáhl
rekordní účasti a také rekordního výtěžku
15 749,- Kč. Peníze poplynou do našeho
spolku Předínská MATEŘINKA.
A jak s nimi naložíme? Budeme mít
dost finančních prostředků na zaplacení
dopravy na nejrůznější programy a výlety
a možná něco pěkného pořídíme na zahradu mateřské školy.

Z takové částky se můžeme těšit hlavně díky nezištnosti hlavních organizátorů
– rodičů Ozorákových, Jeřábkových, Marcely Havelkové a Martina Krejčího. Patří jim
velký dík! Je to mimořádné.
Děkuji také rodičům našich dětí a sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly a pomohli s organizací karnevalu a také všem zaměstnankyním mateřské školy.
V roce 2020 se můžete těšit na karneval další a o čem nebo o kom bude? To se
nechte překvapit.
Miluše Pospíšilová – MŠ Předín
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Na problémy nejste sami!
Pomůže vám Občanská poradna
Dotaz: Můžete být odsouzeni za to, že máte více exekucí - větší dluh. Hrozí vám za tyto dluhy vězení?
Odpověď: Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky,
automaticky to neznamená, že se dopustil trestného
činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní
spory, vězení nehrozí. Ne všichni dlužníci jsou ale
beztrestní.
Trestní stíhání by mohlo hrozit v případě, že byste
se obohatili tím, že jste uvedli někoho v omyl, využili
něčího omylu nebo zamlčeli podstatné skutečnosti, a způsobili tak na cizím majetku
škodu nikoli nepatrnou. Do vězení se můžete dostat také v případě, že byste si vzali
půjčku například na falešné doklady nebo třeba na falešné potvrzení o příjmu. Takovým
jednáním by byla naplněna skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu.
Dotaz: Spotřebitel zakoupil v kamenném obchodě mikrovlnku, kterou si na místě nerozbalil a nevyzkoušel. Doma zjistil, že mu zboží nevyhovuje a rád by ho vrátil. Zajímá
ho, jakým právním předpisem může argumentovat ve věci vrácení nepoužitého zboží.
Odpověď: Možnost vrátit zboží zakoupené v „kamenné“ prodejně zákon neupravuje.
Někteří prodejci vrácení zboží či výměnu zboží za jiné v určitých lhůtách umožňují, o
čemž spotřebitele informují např. na účtence či sdělením u pokladen. Jde o možnost
jdoucí nad rámec zákona, proto si mohou stanovit různé podmínky (např. nepoužité
zboží s originálními visačkami, vrácení v původním obalu a jiné) a spotřebitel má při
splnění těchto podmínek na poskytovaný nadstandard právo. Prodejce pak nemusí vždy
vracet peníze, ale může se zavázat např. pouze k výměně či vrácení ceny formou kreditu
na zákaznickou kartu či kupónu na další nákup.
Proto je vhodné předem zjistit, zda v prodejně, kde je výrobek zakoupen, existuje
možnost vrácení peněz nebo výměny zboží např. za jiné zboží ve stejné hodnotě. Prodejce není ze zákona povinen přijmout zpět nerozbalené a nepoužité zboží.
Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře poradny:
http://www.optrebic.cz/kontakt/kontaktni-formular/
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 organizaci naleznete na webových stránkách: www.optrebic.ic.cz
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Občanská poradna Třebíč
Přerovského 126/6
(bezbariérový vchod výtahem z Martinského
nám)
674 01 Třebíč

Kontaktní místo
Moravské Budějovice
náměstí Míru 26 (podnikatelský
inkubátor)
676 02 Moravské Budějovice

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 Moravské
Budějovice:
pondělí 8:00-12.00 13:00-17:00
středa
8:00-12:00 13:00-17:00

Poradenské hodiny OP Třebíč:
pondělí 8:00-12.00
13:00-17:00
úterý
8:00-12.00
13:00-16:00
středa 8:00-12:00
13:00-17:00
čtvrtek 8:00-12:00
13:00-16:00

Mgr. Hana Chloupková

Výměna gastrozařízení školní kuchyně
Z Fondu Vysočiny byla loni Základní
škole a Mateřské škole Předín poskytnuta
dotace v rámci grantového programu Naše
škola 2018, jehož cílem je zkvalitnění zázemí pro povinnou školní docházku na
území Kraje Vysočina.
Dotaci jsme využili ve školní kuchyni,
a to konkrétně na nákup nového dvoudřezu na umývání černého nádobí, řeznického špalku do přípravny masa a robotu zn.
Robot Coupe CL50 s podstavcem, který
krájí, krouhá a kostičkuje různě požadované tvary a velikosti zeleniny i ovoce,
díky čemuž můžeme připravovat variabilnější a tak i atraktivnější pokrmy.
Modernizace naší školní kuchyně přinesla i vylepšení správné hygienické praxe a pracovních podmínek.
Rozpočet projektu byl
96 000,- Kč
Výše dotace z FV
48 000,- Kč
Celkové skutečné náklady
96 334,- Kč
Ing. Iva Ozoráková, vedoucí školní kuchyně
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Zajímavosti ze základní školy
Závěrečné ročníkové práce
V tomto školním roce jsou v naší škole novinkou závěrečné ročníkové práce žáků
deváté třídy. Každý deváťák si vybere libovolné téma, zvolí si mezi svými učiteli konzultanta a pod jeho vedením a s jeho pomocí vypracuje desetistránkovou ročníkovou
práci. Práci odevzdá v papírové podobě a na konci školního roku ji bude prezentovat
a obhajovat před svými rodiči, učiteli a spolužáky. Každá práce bude ohodnocena za
grafickou úpravu, za obsah a za prezentaci. Společně s vysvědčením dostanou v červnu
žáci i certifikát s hodnocením svojí ročníkové práce.
Vypadá to jednoduše, ale jednoduché to určitě nebude. Závěrečnou ročníkovou prací završí deváťáci svoje základní vzdělání, zúročí všechno, co se na základní škole
za dlouhých devět let naučili. Předvedou, jak umí vyhledávat, třídit, zpracovávat, vyhodnocovat a prezentovat informace. Pokusí se uchopit originálním způsobem nějaké
zajímavé téma, vyřešit nějaký problém, zamyslet se, položit si otázky, najít odpovědi,
vyvodit závěr, podělit se s ostatními o své poznatky,… To všechno jsou dovednosti,
které se jim budou v budoucnosti určitě hodit, ať už v dalším studiu, v zaměstnání nebo
v osobním životě.
Nebudeme zastírat, že tato aktivita má ještě jeden cíl, a to zabavit žáky deváté třídy
v době od přijetí na střední školy, což je duben, až do konce školního roku. Toto období
bývá každoročně velice, velice dlouhé a pro již přijaté žáky jaksi neplodné. Zkrátka se
jim už nechce nic dělat. Tak uvidíme, jak to bude probíhat letos, jak se s tím žáci poperou a co nám i sobě předvedou. Věříme, že letošní deváťáci všechno krásně zvládnou a
budou průkopníky nové školní tradice. Zatím jsme ve fázi vybírání témat, ale už teď se
všichni těšíme na slavnostní prezentace.
Dar od Obce Štěměchy
Předínská škola děkuje Obci Štěměchy za finanční dar v hodnotě 48.000,- Kč. Tato
částka byla připsána na účet SRPDŠ a bude využita ve prospěch žáků naší školy.
Již několik let Obec Štěměchy pravidelně přispívá do SRPDŠ částkou 1.000,- Kč
na každého štěměšského žáka. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 24 dětí ze
Štěměch, za každé dítě tedy přispěla obec 2.000,- Kč.
V loňském roce jsme z darovaných peněz zakoupili promítací plátno a dataprojektor
do školní družiny v hodnotě 26.000,- Kč.
A co provedeme se skoro padesáti tisíci? To nebude problém, už to víme. Máme ve
škole totiž nového tělocvikáře, který je shodou okolností ze Štěměch, a ten zatoužil po
běžkách. Samozřejmě, že ne pro sebe, ale pro děti. Takže zřejmě na příští zimu zakoupíme 10 sad běžkařského vybavení, jednu sadu lze pořídit zhruba tak za 5.000,- Kč.
Ještě jednou – díky Štěměchy!!!
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Hrdinky z předínské školy
Dvě žákyně deváté třídy předínské školy se v sobotu 23. 3. 2019 zachovaly jako
opravdové hrdinky. Bez váhání, velmi ochotně a téměř profesionálně poskytly první pomoc zraněnému člověku v nouzi. Našimi hrdinkami jsou: Tereza Vídenská a Michaela
Hanzalová. Přikládáme ještě poděkování za jejich lidské chování.
Vážená paní ředitelko,
rádi bychom touto cestou poděkovali žačkám základní školy Terce a Míše za poskytnutí
(první) pomoci naší babičce. Moc si vážíme toho, že v dnešní době, již mnozí označují
za „uspěchanou dobu lhostejnosti“, se mezi námi najdou tací, kterým není úplně jedno,
co se kolem nich děje. Kterým stojí za to se zastavit a nabídnout pomocnou ruku…
Terka s Míšou se nezalekly nenadálé situace a onu pomocnou ruku nabídly…
Bez většího rozmýšlení babičku ošetřily, stabilizovaly a následně zajistily pomoc
dospělého. A nezalekly se ani překážky v podobě zvýšeného okenního parapetu.
Terko, Míšo, děkujeme za příkladnou a pohotovou reakci.
A Vám, paní ředitelko, přejeme co nejvíc takových šikovných žáčků.
Havelkovi
Mgr. Libuše Vyhnálková

My tři králové moc a moc děkujeme za štědré příspěvky :)
Rádi bychom všem přispěvatelům do tříkrálových pokladniček poděkovali za štědré finanční příspěvky a také koledu,
kterou si malí koledníci s chutí po dobře odvedené práci snědli. Letos koledníků bylo víc. Velké díky patří Zuzce a Lucce P.,
Terezce M., Diance K., Adélce a Ivetce V., Kačence V., Kláře, Markovi a Lukáškovi L.
V obcích Předín a Hory jsme letos vykoledovali 16 693,- Kč, což je téměř o tři sta
korun více než v loňském roce. Celá částka byla odeslána na účet Oblastní charity Třebíč, kde se letos sešlo celkem 2 829 622,- Kč, to je o 153 586,- Kč víc než v předchozím
roce, kdy se vybralo 2 676 036,- Kč.
Těmito penězi budou podpořeny služby Oblastní charity Třebíč a to např.
• osobní asistenci, kde se vybuduje zázemí pro pečovatelky
• charitní záchranné sítě, která podporuje potřebné v celém okrese Třebíč
• služby podporující rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů
• humanitární pomoc pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích
• dobrovolnické centrum, jako centrum podpory dobrovolníků
S velkými díky vás zdraví koordinátor Tříkrálové sbírky v Předíně, Miluše Vybíralová
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Pozor objížďka!
Zimní období skončilo a nastává období stavebních prací na
silnicích. Řidiči jistě vidí, jak jsou
některé silnice naprosto v katastrofálním stavu. Opravy jsou proto
nezbytností a určitá dopravní omezení nutností. Budeme tedy doufat,
že přes všechno to dopravní peklo, které i letos bude číhat na řidiče v podobě nekonečných kolon a
dlouhých objížděk, budou silnice
na dlouhou dobu kvalitně opravené.
Plánované opravy silnic v našem okolí:
• Štěměchy – Veverka: konec května – polovina července
úplná uzavírka silnice první třídy I/23 v místě propustky přes říčku Rokytnou
u obce Veverka z důvodu opravy tohoto mostku
V Třebíči se bude opravovat:
• křižovatka u gymnázia - Smetanův most – ul. Cyrilometodějská: duben - květen
• most ul. Hrotovická + nájezdové rampy: květen - listopad
• Třebíč – Střítež I. a II. etapa: březen – červen
Na svých cestách buďte hlavně opatrní!

Statistika nuda je…

(Předín + Hory k 31. 12. 2018)
počet domů celkem

313

trvale obydlených domů

223

počet obyvatel

684

 narození

4

 úmrtí

11

přistěhovaní

5

odstěhovaní

7

nejstarší obyvatel

93 let

nejmladší obyvatel

3 týdny
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Zlatá svatba na hájence
„50 let v neustálém běhu času neznamená téměř nic, 50 let v životě lidském,
znamená podstatně mnoho“, těmito slovy
zahájil pan starosta Arnošt Urbánek proslov k 50. výročí svatby manželů Andělových.
V nezvykle teplý květnový den roku
2018 Marie a Jiří obnovili svůj manželský
slib, který si vzájemně dali v roce 1968.
Za bedlivého dohledu mnoha svědků musel pan Jiří slíbit, že i nadále bude svoji
ženu milovat a ctít, ale také pak i to, že
bude včas chodit k obědu... stejně tak
musela paní Marie svým zřetelným ANO
stvrdit, že manželovi nebude neustále přepínat televizi.
Neúprosná statistika říká, že každé druhé manželství v ČR se rozvádí a průměrná
doba trvání manželského svazku je 12 let. Manželé Andělovi tuto statistiku překonali
a to hnedle více jak 4x! Budiž nám všem manželství Andělových příkladem a důkazem,
že ke zlaté svatbě vede cesta nejen posetá růžemi, ale že při vás někdy prostě musí stát
sám „anděl“.
Michaela Sára Andělová

JPO Předín
V roce 2018 zasahovala naše jednotka celkem u 9 mimořádných událostí - 8x technická pomoc, 1x požár. Letos (k 4. 4.) jsme řešili již 7 událostí - 5x technická pomoc,
2x požár, což je způsobeno hlavně stavem lesů v našem okolí v kombinaci se silným
větrem. Všech pět letošních technických pomocí bylo odstraňování spadlých stromů
na vozovku. V letošním roce nás čekají dvě zásadní novinky. Po dlouhém zvažování
problematiky s vedením obce jsme došli k rozhodnutí pořídit pro naši jednotku novou
dýchací techniku včetně šesti zásahových přilb. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Draeger, jejíž produkty používají i profesionální jednotky v našem
okolí a bude tak pro nás zajištěna dostatečná servisní podpora. Tato objednávka za bezmála 250.000,- Kč bude realizována během měsíce dubna. V současné době probíhají
zdravotní testy členů jednotky a poslední dubnový týden absolvujeme šestnáctihodinový
kurz nositelů dýchací techniky. Jako druhou novinku jsme pořídili vybavení pro odchyt
a hubení vos, sršňů a včel. Samotný zásah probíhá za použití ochranných obleků, vysavače a chemických prostředků. Členové jednotky již absolvovali teoretický a praktický
výcvik a jsme tedy schopni tyto druhy technických zásahů řešit. Nejčastější výskyt
požadavků na odchyt obtížného hmyzu závisí na jejich druhu a ročním období:
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a) včely – květen, červen, kdy hledají místo pro
svou matku, v červenci a srpnu je menší výskyt
– zatoulané tzv. hladové včely
b) vosy – květen, červen hlavně ve spárách, na
balkóně, pod parapety apod., v červenci, srpnu
a září dle sezónního ovoce
c) sršni – výskyt zejména v srpnu a září
d) ostatní měsíce jsou zastoupeny v závislosti na
teplotě
Jak tedy postupovat pokud budete chtít pomoci v této
situaci od naší jednotky?
Pokud se na Vašem pozemku nebo v jeho blízkosti
objeví včelí roj, je vhodné kontaktovat některého z nejbližších včelařů – hasiči tento roj z důvodů přenosu nakažlivých nemocí (mor včelího plodu, hniloba, roztoče,
varoáza…) zlikvidují.
Pokud Vás ohrožují vosy a sršni, je doporučena jejich likvidace v pozdním odpoledni nebo večer, kdy je uvnitř hnízda nejvíce jedinců.
V obou případech můžete použít tel. číslo 150 a po vyhodnocení situace operačním
důstojníkem dojde k vyhlášení poplachu předurčené jednotce, nebo můžete kontaktovat
přímo velitele JPO Předín na tel. čísle 728 650 655 a domluvit se na dalším postupu.
Vlastimil Hons

Naši Soptíci
Nová sezóna 2019 je těsně před námi a zde přinášíme malé ohlédnutí za loňskou
sezónou Okresní ligy mladých hasičů 2018. Absolvovali jsme celkem 18 soutěží, z toho
2 noční soutěže. Mladší žáci obsadili nejlépe 8. místo na soutěži v Jaroměřicích s časem
17,59. Tím se v celkovém hodnocení OLMH umístili na 17. místě z 34 družstev. Starší
žáci se nejlépe umístili na 6. místě v Šebkovicích s časem15,26 a skončili celkově v tabulce OLMH na 13. místě z 31 družstev. Tradičně jsme si zajeli na noční soutěž do Kněžic, kde je to pro nás víceméně „přátelák“ a naši dospěláci se zde utkávají i v místním
srandamači realizačních týmů. Další noční soutěž se běhá u nás doma v Předíně, kde se
mladší žáci umístili na pěkném 7. místě s časem 33,83 a starší žáci obsadili skvělé 3.
místo s časem 14,47, což byl v celé této sezóně jejich rekordní čas.
Ze starších žáků odešel Vojtěch Pokorný. Mladší žaky pro změnu posílila Terezka
Michálková. Stále se potýkáme s nedostatkem mladých hasičů z řad místních a jsme
proto nuceni si půjčovat členy sborů z okolních vesnic. Proto stále doufáme, že se najde
víc nadšenců, kteří se k našemu běhání připojí.
Karel Pokorný
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Nahoře zleva:
Iveta Vídenská,
Stanislav Plocek,
Vojtěch Pokorný,
David Suchý,
Tereza Vídenská
Uprostřed zleva:
Daniel Suchý,
Jan Jeřábek,
Jakub Jeřábek,
Vít Vaňkát
Dole zleva:
Klára Ozoráková,
Diana Křenová

Při nakupování přes internet buďte obezřetní!
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují případy majetkové trestné činnosti spadající do kategorie počítačové kriminality, kdy se pachatelé dopustili podvodu prostřednictvím internetu. Tito pachatelé na různých internetových inzertních portálech nabízejí k prodeji zemědělskou techniku za velmi výhodné ceny. Ve
skutečnosti jen vyčkají, zda jim nějaký zájemce předem pošle na bankovní účet peníze
a rázem komunikaci přeruší. Během února se vyskytly dva takové případy na Žďársku.
V jednom případě poškozený muž peníze na účet odeslal. Druhý muž byl již obezřetnější,
a jakmile mu přišlo jednání prodejce podezřelé, ihned o všem informoval kriminalisty.
V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na uživatele internetu, kteří zde hledají výhodné koupě zemědělských strojů, vozidel, pracovních strojů, nářadí a jiných věcí,
aby byli obezřetní a nepodléhali lákavosti mimořádně výhodné nabídky. V žádném případě
neplaťte předem za věci, které jste předtím neviděli a nepřesvědčili se, zda opravdu existují.
Na lákavě vypadajících fotografiích a bezkonkurenční ceně vydělá pak jen pachatel této
trestné činnosti. Připraví vás o peníze a v žádném případě vám nehodlá zaslat slíbené zboží.
Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za využití informačních
a komunikačních technologií, nebo jsou oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí se velmi rychle a jde ruku v ruce s vývojem naší společnosti. Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané situaci. Jejich cílem je obohatit se na úkor jiných. Objasňování počítačové kriminality je velice obtížné a za každým objasněným
případem stojí velmi náročná práce kriminalistů. Ve většině případů však peníze podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou nedohledatelné. Jedná se o kriminalitu, jež je specifická tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji se jedná
o majetkovou trestnou činnost, kdy hlavním pachatelovým cílem je obohacení.
Právě inzeráty patří k velmi častým podvodným jednáním páchaných prostřednictvím
internetu, kde pachatelé nabízejí k prodeji zboží, ve velké míře pocházející ze zahraničí a za
28

velice příznivou cenu. Pachatelé jsou zdatní manipulátoři a snaží se dosáhnout svého cíle,
což je získání finančních prostředků. Jsou velmi vstřícní, komunikují velmi mile a ochotně,
na každou komunikaci reagují pohotově až do doby, kdy dosáhnou svého a obdrží požadované peníze. Při nakupování přes internet buďte velmi obezřetní. Zvláště při platbách
za zboží či služby, které jsou vyžadovány předem prostřednictvím bankovního převodu, je
nutné dbát mimořádné opatrnosti.
Policie ČR

Čtenářské okénko
Do naší knihovny bylo v tomto pololetí zapůjčeno z výměnného fondu z Třebíče
440 knih a přibližně 100 knih jsme zatím do knihovny zakoupili. Proto máme velký
výběr pro každého čtenáře a každý si určitě vybere svůj žánr. Něco z knih na ukázku:

Jan Lebeda:

S Medovníčkem
do pohádky
Další příběhy veselého lesního skřítka, který má rád
včelky, děti a zvířátka, každému ochotně pomáhá a
zažije při tom spoustu dobrodružství a legrace.

Zuzana Pospíšilová:
Pohádky pod polštář

Marie Rejfová:
Kdo jinému jámu kopá

Knižní soubor pohádek
zahrnuje příběhy jak pro
chlapce, tak i pro děvčátka.
Svým krátkým obsahem se
mohou pohádky krásně číst
dětem před spaním.

Slečna Marplová po česku?
Poklidný život městečka
rozvíří smrt výstřední učitelky. Mladá malířka a rovněž
učitelka začne rozplétat nitky případu stylem a s humorem jí vlastním. Detektivní
příběh z brdského pomezí.

V naší knihovně máme i hodně kuchařských knih.
Výběr velký, receptů mnoho.
Dana Brychtová
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Vzhledem k častým připomínkám občanů, že v některých částech obce ne vždy
zaznamenají hlášení stávajícího venkovního rozhlasu a to z různých důvodů (izolační
vlastnosti oken, projíždějící automobily nebo nepřítomnost v obci).
Zastupitelstvo obce rozhodlo zavést novou metodu předávání informací z obecního
úřadu přímo do Vašich mobilních telefonů. Stačí se jen zaregistrovat přes webové stránky obce, nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Neváhejte proto využít této
nově zaváděné služby pro Vaši lepší informovanost z Obecního úřadu. V případě Vašich
dalších dotazů se můžete informovat na tel.: 568 884 377, 607 760 935 nebo přímo
v kanceláři Obecního úřadu.
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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 6. 9. 2019)
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