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Osamělý strom. Víte, kde se nachází?

Vážení spoluobčané,
v úvodníku tohoto vydání předínského zpravodaje bych se s Vámi chtěl podělit v obecné rovině o několik informací, postřehů a skutečností v oblasti dlouhodobého sucha a v této
souvislosti již projevujících se následků.
Dnes a denně můžeme ve všech médiích zaznamenávat alarmující zprávy o globálním
oteplování naší planety a důsledků z nich plynoucí. To vše z odkazem na neregulovanou
činnost člověka a k neustálému posilování jeho blahobytu. Část odborníků klimatologů tvrdí a dokládá, že planeta se skutečně otepluje. Jejich odpůrci naopak tvrdí, že se nic neděje,
že není důvod k panice, že jen prostě někde neprší. Jiní odborníci zase říkají, že vody na
naší planetě je stále stejně, že přece nikam do vesmíru nezmizí, že se jen tak nějak zadrhává
to odvěké pravidlo koloběhu vody. Jak dalece markantní celosvětová klimatologická a hydrologická situace ve skutečnosti je a jak tuto situaci řešit či zmírnit ponechme přece jen na
odbornících a politicích.
To, že s přírodou není opravdu něco v pořádku, vidíme dnes a denně kolem sebe. Zvláště
pak bolestný je pohled na masivně umírající lesy, kde právě dlouhodobé sucho hraje mimo
jiné svou významnou roli. Mělké horizontální kořeny převážně smrkových monokultur si
prostě do nižších pater zeminy pro vláhu nedosáhnou a totální zkázu těchto porostů dokončí
kůrovec. Následky jsou strašlivé. Dalším alarmujícím problémem i v naší oblasti je podstatný úbytek hladiny spodních vod a její vydatnost. To se bohužel týká také našeho prameniště
skupinového vodovodu Opatov-Předín-Štěměchy, kde dle měření VAS a.s Třebíč poklesla
vydatnost z březnových 6-ti vteřinových litrů na srpnových 2,5 vteřinových litrů. Podstatný úbytek vydatnosti pramenů je monitorován i u heraltického vodovodu. Tuto skutečnost
bude také ještě značně snižovat probíhající masivní odstínění této pro nás významné vodohospodářské lokality. Pokles hladiny spodní vody zaznamenávají také vlastníci soukromých vodních zdrojů.
V pondělí 16.9.2019 proběhlo na Svazku obcí Vodovody a kanalizace v Třebíči jednání,
na kterém byla projednána současná nepříznivá vodohospodářská situace a navrženo řešení
jak zabezpečit posílení tohoto pro nás významného vodárenského zdroje. Projednaná opatření budou dále analyzována a z jejich výstupů bude stanoven návrh nejvhodnějšího řešení,
o kterých Vás budeme i nadále informovat. Nicméně z toho i plyne, že voda jako základní
surovina nebude a niky nemůže být levnou komoditou.
Byl bych nerad, aby tyto řádky byly chápány jako nějaké strašení, nebo černé vize. Je to
spíš výzva k maximálnímu šetření s vodou, a také výzva k zamyšlení nás všech, abychom
budoucím generacím nezanechali jen spálenou zemi.
Arnošt Urbánek, starosta
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Informace
z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období červen 2019 – září 2019
č. 5-19-3 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Závěrečný účet obce Předín za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2018 bez výhrad.
– Účetní závěrku Obce Předín za rok 2018 bez připomínek.
– Smlouvu o poskytnutí dotace ID FV02733.0056 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na
realizaci projektu „Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019“.
– Darovací smlouvu na poskytnutí daru z Kraje Vysočina na podporu zabezpečování
vzdělávání v ZŠ a MŠ Předín.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí dotace pro Komunitní školu Předín,
spolek.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí dotace pro SDH Předín.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019 o poskytnutí dotace pro Sokol Předín, z.s.
– Smlouvu o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, na zabezpečení provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2019.
– Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru pro Nemocnici Třebíč, p.o.
– Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Záchranné stanice Pavlov o.p.s.
– Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru, pro organizaci Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
– Poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Linky bezpečí, z.s.
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Davidem Mašterou, Předín 109 na prodej pozemku p.č. 1413/23 – ostatní plocha o výměře 156 m2.
– Na základě doporučení Rady obce Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Předín a Pokrývačstvím Janem Vybíralem na rekonstrukci střechy bytového domu Předín č.p.
230 – 231.
– Smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Obcí Předín a svazkem Vodovody
a kanalizace Třebíč.
– Zrušení DSO Předín – Opatov s likvidací k 30.6.2019.
– Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi E.ON Distribuce,
a.s. Praha a Obcí Předín na stavbu Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín, Rozvody elektrické energie NN v k.ú. Předín.
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– Smlouvu č.: 1030049202/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Předín a E.ON Distribuce, a.s. Praha v souvislosti s realizací stavby s názvem
„Předín-u rybníka, lokalita 17RD: kabel NN“.
– Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za rybníkem. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce OÚ po zavkladování GP v katastru nemovitostí Katastrálním
úřadem v Třebíči.
– Žádost o poskytnutí investičního úvěru na zajištění ﬁnancování výstavby
inženýrských sítí v lokalitě Za rybníkem.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, který se týká změny pověřence. Novým pověřencem je Jitka Boučková, Dis.
– Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas mezi Obcí
Předín a Neogeniou s.r.o. Brno k užívání licence.
– Zadávací podmínky a návrh Smlouvy o dílo pro výběr dodavatele výstavby inženýrských sítí v lokalitě Za rybníkem.
– Výši ceny na prodej stavebních pozemků v lokalitě Za rybníkem, která bude činit
400,- Kč za 1 m2 vč. DPH, bez připojovacích poplatků k inženýrským sítím.

č. 6-19-4 ze dne 8.7.2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Financování dle realistické varianty rozpočtu na roky 2020 – 2021 – 2022.
– Smlouvu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě „Inženýrské
sítě a komunikace pro RD Předín“ mezi Obcí Předín a svazkem Vodovody a kanalizace Třebíč.
– Zadávací dokumentaci a Smlouvu o dílo na inženýrské sítě a komunikace pro rodinné
domy Předín.
– Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na provozování služby Linky bezpečí, z.s.

č. 7-19-5 ze dne 19.8.2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Zprávu komise o hodnocení nabídek na zhotovení veřejné podlimitní zakázky „Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín“, kde jako ekonomicky nejvýhodnější
byla vyhodnocena Společnost Předín 2019 (IPOS PS s.r.o. + 1. Žďárská plynařská
a vodařská, a.s.).
– Poskytovatele dlouhodobého finančního úvěru na financování akce: „Inženýrské sítě
a komunikace pro RD Předín“ Českou spořitelnu a.s.
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– Kupní smlouvu na odkup pozemků Obcí Předín. Jedná se o pozemky pod stávající
místní komunikací s uvedením do souladu se skutečností vyznačené v GP a KN.
– Smlouvu o dílo mezi Obcí Předín a Urbanistickým střediskem Jihlava, spol. s r.o. na
zpracování územního plánu Předín.
– Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Předín – prodloužení vodovodu a kanalizace mezi Obcí Předín a DSO Vodovody a Kanalizace,
Třebíč.
– Dodatek č. 1 ke smlouvě S1819955 mezi Obcí Předín a Světem oken s.r.o. Vsetín.
– Souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 1380/4 – travní plocha o výměře 77 m2.
– Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě na ZŠ a MŠ Předín pro školní rok 2019/2020,
kdy klesne průměrný počet žáků ve třídě pod 17.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
– Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu Informační a komunikační technologie na nové www stránky v ZŠ a MŠ Předín.

Zastupitelstvo obce
souhlasí:
– S přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Předín od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., Praha.
– S umístěním optického kabelu do výkopu v rámci výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Za rybníkem, který zrealizuje společnost JaroNet na své náklady.
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Letem předínským světem
Bezkontaktní ženy
I letos jsme se mohli těšit o velikonočních svátcích na divadelní představení. Jak se již
stalo tradicí, předínští divadelní ochotníci si pro nás připravili divadelní hru tentokrát s názvem BEZKONTAKTNÍ ŽENY. Děj komedie nás přivedl do prostředí malé zemědělské
farmy. Premiéra představení proběhla v sobotu 20.4.2019 ve 20:00 hodin a derniéra v neděli
v 15:00 hodin. Obě představení zhlédlo téměř 300 diváků.

Nové židle v kulturáku
Po letech byly pořízeny
do kulturního domu nové židle. V průběhu května jsme koupili 250 ks nových dřevěných židlí,
které nahradily stávající zelené
a značně poškozené. Staré židle
byly nabídnuty k odprodeji občanům za 20,- Kč/ks.
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Stavění máje a pálení čarodějnic
Čarodějnický a májový výbor nás již tradičně dne 30.4.2019
pozval do areálu u Strhanky na stavění májky
a pálení čarodějnic. Od
18:00 hodin se stavěla mája. Pak už se jen
vyčkávalo do setmění,
aby podpálení hranice mělo ten správný
efekt. Letos nám zcela
výjimečně nepřálo počasí :-), to ale na atmosféře neubralo.

Noční soutěž mladých hasičů
V sobotu 15.6.2019 se konal IV. ročník noční soutěže mladých hasičů ve sportovním
areálu u Strhanky. Noční soutěže jsou u začínajících požárníků oblíbené a bylo to poznat
i na počtu zúčastněných družstev. V kategorii mladší žáci se přijelo utkat 14 týmů, z nichž
zvítězil Lipník. 11 týmů se přihlásilo do kategorie starší žáci, tu vyhrála Panská Lhota. Celá
akce se vydařila i díky příznivému počasí, i když s bouřkou za zády.
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Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
Slavnostní vyřazení se konalo odpoledne 27.6.2019 na školní zahradě. Celkem bylo vyřazeno 19 žáků 9. třídy. Za školu se s žáky rozloučila paní ředitelka Mgr. Libuše Vyhnálková a třídní učitel Mgr. Josef Herbrych, ten všechny ošerpoval. Starosta obce pronesl krátkou
řeč a všem žákům osobně pogratuloval a předal vysvědčení.

Nové schodiště do kulturního domu
Jak jste si mnozí mohli všimnout, na začátku července započala oprava vstupního schodiště
do kulturního domu. Schody byly
popraskané, nevyhovující a nebezpečné. Oprava se prováděla po
částech, vždy tak, aby byla jedna polovina schodiště průchozí.
Oprava je pouze dočasná, do budoucna bude nutné vyměnit celou
kovovou konstrukci schodiště.
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Návštěva hejtmana
Ve středu 3.7.2019 naši obec navštívil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. V rámci
svého výjezdního zasedání se starosty obcí po Vysočině zavítal i k nám. Setkání proběhlo
v kanceláři obecního úřadu a neslo se v příjemném duchu. Hovořilo se převážně o aktuálních tématech. Setkání se zúčastnili jak zástupci obce, tak i vedení základní školy.

Zahájení výstavby „Inženýrské sítě a komunikace
pro rodinné domy Předín“
V pondělí 16.9.2019 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci výše uvedené
akce. Zahájení prací je stanoveno na konec měsíce září a délka výstavby se předpokládá v horizontu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat
mimo frekventované území obce Předín, předpokládáme jen zcela nepatrné omezení
v dané oblasti. V příštím roce připravuje distribuční společnost E.ON kabelizaci,
kromě síťovaných pozemků i v oblastí stávající zástavby v lokalitě za Návesním
rybníkem. V této době bude také spuštěn prodej stavebních pozemků.
Záměr prodeje těchto pozemků byl projednán ZO 3.6.2019 a zveřejněn dne
17.9.2019 na úřední desce obce.
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Nová podlaha v jídelně
O prázdninách proběhla rekonstrukce školní jídelny – výměna linolea, nákup nábytku
a nová výmalba. Staré popraskané linoleum se vyměnilo za kvalitní nové a bylo olištováno.
Byl zakoupen zcela nový nábytek, jídelní stoly a židle. Vše financováno z rozpočtu školy.
V příštím roce dojde k úplnému dovybavení jídelny. Je plánován nákup odkládacích ploch
na čisté a špinavé nádobí.

A na co dalšího se můžeme těšit?
27. 9.
28. 9.
29. 11.
30. 11.
16. 11.
6. 12.
8. 12.
28. 12.

pouťová zábava SOKOL Předín – KALYBR
pouťová zábava SDH Předín – Next + Nouzový volání
vánoční tvoření
mikulášská zábava
setkání seniorů ve Štěměchách
rozsvícení vánočního stromku
vánoční jarmark
předsilvestrovský výstup na Mařenku

Vzpomínka na pana Petra Večeřu, který nás navždy opustil 2.8.2019.
Poděkování za mnoholetou spolupráci na úpravě a tisku obecního
zpravodaje, která byla vždy perfektní a na profesionální úrovni.
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Autobusová doprava bude komfortnější
Pohodlnější cestování v našem kraji nám zajistí od poloviny prosince letošního roku
jednotný systém veřejné dopravy pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Co to
znamená pro naše cestující?
První výhodou bude možnost cestovat v rámci Vysočiny na jeden jízdní doklad i po přestupu na jiný spoj odlišným typem dopravního prostředku. Tedy koupíte si jízdenku platnou
do cílové stanice bez ohledu na to, zda budete přestupovat z vlaku na autobus či opačně.
Pocestujete například z Jihlavy do Častrova. Vlakem dojedete do Horní Cerekve, tam přestoupíte na autobus do Častrova a bude vám platit jízdenka, kterou jste si zakoupili už na
vlakovém nádraží v Jihlavě. Současně postupně jednáme i se zástupci měst o možnosti propojení VDV s městskou hromadnou dopravou daných měst, aby jízdenka z autobusu nebo
vlaku platila i na MHD. Navíc bude možnost koupit si v případě předplatného jízdenku
výhodně i přes internet, tím dojde ke zvýhodnění pravidelně cestujících občanů a s bonusy
a slevami se počítá také pro seniory.
Pokud budou úspěšně završena všechna jednání, od prosince 2019 budou tedy na společnou jízdenku moci jezdit cestující na železnici a v první vlně směřujeme ke spuštění
systému i u většiny autobusových spojů.
Zažití nového systému dopravy bude určitě chvíli trvat a bude to chtít trpělivost a dobrou vůli od všech zúčastněných, dopravců i cestujících. Ale doufám, že povede jednoznačně k pohodlnějšímu a jednoduššímu cestování našich občanů veřejnou dopravou po celé
Vysočině.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Komunitní škola Předín
NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Komunitní škola nabízí od října odpolední a večerní kurzy pro zájemce.

Kurz keramiky
(1 lekce 120 min) – cena 50,- Kč/1lekci
+ vstupní jednorázový poplatek na materiál
100,- Kč
Kurzy budou probíhat v keramické dílně
ZŠ 1x za 14 dnů, vždy ve středu od 17:00–
19:00 hodin. Zahájení kurzu 02.10.2019. Na
tento kurz se nemusíte přihlašovat, přijďte se
podívat a vyrobit si vlastnoruční dárek.
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Cvičení pro ženy – kalanetika
(1 lekce 60 min)
Kurz povede Olga Píšová. Cvičení se bude konat vždy v úterý v tělocvičně ZŠ od
19:00–20:00 hodin. Zahájení kurzu 1.10.2019.

Cvičení pro ženy – kruhový trénink
(1 lekce 60 min) – cena 20,- Kč/1 lekci
Kurz povede Jana Báňová. Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ od
19:00–20:00 hodin. Zahájení kurzu 03.10.2019.

Odpolední čaj
Pravidelné setkávání seniorek, které se již od 12.9.2019 koná ve cvičné kuchyňce základní školy, vždy ve čtvrtek jednou za 14 dnů od 13:00 do 15:00 hodin.

Dále připravujeme:
– Kurz tradičních receptů
– Kurz rukodělných prací – adventní tvoření – 29.11.2019
Pokud máte nějaký nápad na nový kurz, který by se mohl realizovat, tak nás prosím
kontaktujte: kspredin@predin.cz nebo tel: 728 135 342.
Eva Boudová

Co je nového v Mateřské škole v Předíně
V červnu jsme se rozloučili s osmi dětmi, které půjdou v září poprvé do školy. Přejeme jim hodně úspěchů ve školní práci a věříme, že budou na naši školku rády vzpomínat.
Rozloučili jsme se také s paní učitelkou Miluší Pospíšilovou, která se rozhodla odejít do
zaslouženého důchodu. Děkujeme jí za skvěle odváděnou práci, za to že vytvářela klidné,
podnětné a přátelské prostředí nejen pro děti, ale i pro všechen personál MŠ. Její nástupkyní
je od 1. 8. 2019 Miroslava Průšová.
Na školní rok 2019/2020 máme zapsaných 41 dětí, které jsou podle věku rozděleny do
2 tříd. První třídu bude navštěvovat 19 dětí a starat se o ně budou paní učitelky Jana Málková a Ivana Obůrková, nově také chůva Kateřina Šplíchalová. Ve druhé třídě bude 22 dětí,
o které budou pečovat paní učitelky Miroslava Průšová a Markéta Hanzalová.
Pro tento školní rok jsme si vybrali téma Školního vzdělávacího plánu Co vidí sluníčko. Čekají na nás divadélka, koncerty, výlety, navštívíme knihovnu v Třebíči a v Předíně,
výukové programy v Muzeu Vysočiny a na zámku v Třebíči. Pojedeme za zvířátky na Kozí
farmu do Ratibořic a do Bohuslavic na Hospodářský dvůr. Občas podnikneme i něco s rodiči, například budeme pouštět draky nebo vánočně tvořit. Na předškoláky čeká předplavecký
výcvik a naučí se základům angličtiny.
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Během letních prázdnin se nám podařilo opravit venkovní toalety pro děti a připravit
zázemí pro novou prádelnu. Děkujeme panu starostovi, paní ředitelce ZŠ, zaměstnancům
OÚ a MŠ za ochotu a pracovní nasazení, díky němuž máme vše připraveno a nový školní
rok 2019/2020 může začít.
Za kolektiv MŠ Miroslava Průšová

Zasedání zastupitelstva obce a rady obce
Jako každý rok i letos vám v pouťovém čísle přinášíme přehled o tom, jak často
a v jakém počtu se scházíme.
Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejnosti přístupná a každý z přítomných má
možnost se k projednávaným bodům vyjádřit. O termínu konání a čase zasedání
informujeme občany uveřejněním na úřední desce a na elektronické úřední desce.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno celkem 7x.
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o – omluven;

x – neomluven

Pravidelně 1x za 14 dní se schází rada obce, která se sešla 16x.
Štěpánka Cejpková
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Loučení s prázdninami
Jako každý rok i letos proběhlo Kácení Máje s programem pro děti, který se tentokrát
nesl v duchu pohádky Lotrando a Zubejda. Pro děti bylo připraveno plnění nejrůznějších
úkolů na celkem 10 stanovištích kolem Strhanky, kde mohly vidět loupežníky, Lotranda
a Drnce nebo také sultána a jeho nemocnou dceru Zubejdu, kterou pomáhaly uzdravit. Na
každém stanovišti po splnění úkolu dostaly část mapy, kterou si na konci složily, a podle ní
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hledaly truhlu s pokladem, který byl ukryt pod větvemi stromů u Strhanky. Když děti truhlu
otevřely, čekaly na ně odměny v podobě batůžků, které si mohly vybarvit, v nich byly sladkosti a placka s motivem Lotranda a Zubejdy na památku.
Poté co všechny děti dorazily do cíle, došlo na dražbu Máje. Kdo chtěl, mohl si koupit
lístek od sultána a vyhrát předínskou Májku. To se podařilo Jardovi Šloufovi, kterému při
kácení pomohl i Lotrando.
Po setmění bylo nachystané překvapení v podobě promítání pohádky Lotrando a Zubejda, na kterou se vydrželi dívat nejen děti, ale i dospělí. Pak už následovala volná zábava.
K dispozici byly nejrůznější pochutiny, a kdo měl náladu, mohl si zatančit na reprodukovanou hudbu.
Počasí se k radosti pořadatelů i dětí vydařilo, a tak to bylo nakonec krásně strávené odpoledne a večer. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na zajištění
této akce, která doufám nebyla poslední a budu ráda, když se alespoň v takovému počtu
sejdeme i příští rok.
Za realizační tým Ivana Obůrková

To snad není možný…!
Žijeme v době, kdy se hodně hovoří o našem vlivu na životní prostředí, ekologii, recyklaci odpadu, předcházení jeho vzniku a samozřejmě třídění odpadu.
V naší obci je celkem 35 barevně odlišených kontejnerů na tříděný odpad (pro neználky,
uvádím i jejich barvy):
9 kontejnerů na plast ........................................................žluté
5 kontejnerů na papír ........................................................modré
10 kontejnerů na sklo bílé a barevné ................................bílé a zelené
3 kontejnerů na kov ..........................................................šedé
1 kontejner na drobné elektrospotřebič a baterie .............červený kovový
1 kontejner na textil ..........................................................béžový kovový
5 kontejnerů na bioodpad z domácnosti ...........................hnědé
1 kontejner na olej ............................................................černý
Kromě těchto kontejnerů je k dispozici ještě jeden velkoobjemový kontejner na kov
(u JZD) a od jara do podzimu dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze zahrádek (na
Vůbcích a u fotbalového hřiště).
A teď mi dovolte malé zamyšlení. Nedávno mi moji dobří přátelé, kteří převážnou část
týdne tráví mimo Předín a jezdí domů na víkendy, říkali, že jim nějaký dobrý soused narval
do popelnice poměrně velké množství plastového odpadu. PROČ??? Je to takový problém
odnést do kontejneru? Je snad těch kontejnerů málo? Nebo jsou umístěné někde strašně
ale strašně daleko? A i kdyby… je to důvod házet plast do komunálního odpadu? Myslím,
že ne.
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Vlastní zkušenost mě utvrzuje v tom, že pokud člověk třídí 5 běžných složek (plast,
papír, skol, kov, bio), do popelnice dává naprosté minimum odpadu. Pokud si nejste u některého odpadu jistí, koukněte na www.esko-t.cz, zde se dozvíte, co do které nádoby patří
či nepatří.
Předíňáci mohou bezplatně využívat i sběrný dvůr v Želetavě, který je otevřen každou
sobotu od 8:00 do 13:00. V období od 1.3. do 30.11. je otevřen i ve středu od 13:00 do
17:00. Sem můžete odvést např. starý gauč, skříně, rozbitý vysavač apod. Kartu na sběrný
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dvůr obdržíte na obecním úřadě ZDARMA. Pro ty, kteří si právě říkají, že je to hodně
daleko, tak od prodejny FLOP ke sběrnému dvoru je to 7 km = zhruba 10 min jízdy.
Proč je teda u kontejneru na kov u JZD vyhozený gauč, boty, plastová židle, sedačka
a kus plastu z auta, rozbitý kočárek a další věci? To nejsou někteří z nás schopni rozlišit
materiál, ze kterého jsou ty věci vyrobeny a kam je patří odvést? A když už si někdo dá
tu práci a naloží gauč, sedačku z auta nebo kočárek, proč neujede těch blbých 7 kiláků na
sběrňák? V dnešní době, kdy jezdíme autem, jako bychom neměli nohy, není 7 km zas až
taková vzdálenost. Auto je v podstatě v každé rodině, ne-li dvě.
Tak v čem je problém? Je ten systém třídění odpadu nepochopitelný? Chápou to i děti,
takže by to dospělým nemělo dělat velké potíže. Nebo je to neochota se zamyslet nad tím,
kam odpady vyhazujeme?

Toto všechno jsme vybrali z kontejneru na kov a na dalších sběrných místech v obci.

Hledám jen trochu logiky v nelogickém chování některých spoluobčanů, bohužel k mé
smůle ji prostě nejsem schopna najít. Co ty lidi vede k takovému nezodpovědnému chování? Spoléhají snad na to, že tady na vesnici zůstanou anonymní? Jediné vysvětlení, které se
mi naskýtá je, že jsou prostě někteří spoluobčané líní jak veš. Jestli si myslí, že jsou super
hustý frajeři, když vyhodí do cizí popelnice pytel plastu, tak nejsou. Jestli mají pocit, že
jsou kingové, když vyvezou gauč ke kontejneru na kov, tak nejsou. Akorát to svědčí o jejich
inteligenci.
Štěpánka Cejpková
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Sokol Předín
Sezonu 2019/2020 zahájil Sokol Předín s pěti družstvy. Trénováním hlavního mužstva
dospělých byl pověřen Bohumil Vídenský a jeho cílem je postup do vyšší soutěže. Po spojení s FK Opatov byly přihlášeny čtyři mládežnická družstva, kdy trénováním dorostu byl
pověřen Lukáš Hanzal, starších žáků Ivo Michálek a Miroslav Novák, starší přípravky Dominik Veleba a mladší přípravky Vojtěch Vídenský.
Fotbal stejně jako každý jiný sport, potřebuje zázemí, které je vytvářeno členy Sokola.
Zázemí bylo letos vylepšeno zakoupením nových bezpečnostních branek pro žáky, velkou
tréninkovou brankou a novými míči pro dospělé a dorost. Ještě byla zakoupena lajnovačka
a na údržbu okolí hřiště křovinořez.
Kromě běžné údržby majetku, bylo nově natřeno zábradlí kolem hrací plochy a konečně
zhotovena fasáda na východní straně budovy kabin.
K řádnému chodu Sokola byla použita dotace z MŠMT, příspěvek od Obce Předín a především zisk z hospodářské činnosti jako je pořádání lednových hodů, plesu, čarodějnic
a podobně.
Kamil Vybíral

Zajímavosti ze základní školy
Závěrečné ročníkové práce
V minulém čísle zpravodaje jste si mohli přečíst o tom, že ve škole chystáme novinku,
a sice závěrečné ročníkové práce žáků deváté třídy. A jak to dopadlo? No, pravda je taková,
že se do toho deváťákům vůbec, ale vůbec nechtělo. Už to skoro vypadalo, že to nedokážou.
Ale nakonec se pod „mírným“ nátlakem členů pedagogického sboru a za použití metody
„cukru a biče“ vzmužili, práce napsali a odprezentovali. A dopadlo to výborně. Úroveň
některých prací nás mile překvapila. Leckterý středoškolák,
a snad ani vysokoškolák, by se
za to nemusel stydět.
No a na základě této zkušenosti jsme se rozhodli, že od
tohoto školního roku budeme
v tradici ročníkových prací pokračovat. Letošní deváťáci už
se do toho pustili, už dumají nad
tím, jaké téma si vyberou a jak
ho zpracují.
A jaká byla témata loňských
závěrečných prací? Posuďte
sami.
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Rybolov, E-sporty, Živé pochodně, Státní rozpočet, Sakrální stavby Předína a okolí,
Fotbal, Válečné zločiny, Zdravá výživa, Jaroslav Hašek, Civilizační choroby, The Schol
System in the UK and in the USA, The Political System in the USA, Fotografie, Kultura
v době Alžbětínské Anglie, Tepelné motory, Cukr kolem nás, Trénink a výživa sportovce,
Košíková pod drobnohledem.
Už teď se těšíme na další zajímavá témata a jejich zpracování.
Mgr. Libuše Vyhnálková

Vidíme to černě
28.3.2019 jsme v předínské škole oslavili Den učitelů netradičně – v černé. Podpořili
jsme tak akci Pedagogické komory „Vidíme to černě“. Pedagogická komora je spolek, který
vznikl 27.10.2017 a je nejaktivnějším a největším školním spolkem. Svou účastí jsme dali
najevo svůj souhlas s Otevřeným dopisem za záchranu českého školství, který Pedagogická komora zaslala poslancům a senátorům, a ve kterém poukazuje na problémy českého
školství.
Pedagogický sbor ZŠ Předín v černé
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Bezpečnost dětí je na prvním místě
Preventivní rady pro školáky na začátku školního roku
Policisté apelují na všechny děti, aby byly obezřetné. Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale
i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic znovu vracejí.
Při této příležitosti nutné upozornit na některá rizika. Jedním z nich je i nebezpečí, které
hrozí dítěti v silničním provozu. S cílem předejít zbytečným nehodám, jejichž přímými
aktéry jsou malí školáci, je důležité připomenout hlavně rodičům školáků základní pravidla.
Pokud svého potomka do školy vozíte autem, je nutné dávat pozor zejména při vystupování a nastupování do vozidla. Je dobré si vybrat takové místo, kde má dítě náležitý rozhled
na obě strany a nezastavovat v místě, kde je dítě nuceno vystoupit směrem do vozovky. Je
nezbytné, aby rodiče dohlédli na bezpečný přechod dítě přes silnici.
Na začátku školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy,
a také ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:
– aby dítě vždy použilo bezpečné místo k přecházení, tam kde má dostatečný rozhled
a je tam vyznačený přechod pro chodce
– před přecházením vozovky se vždy zastavilo, rozhlédlo na obě strany, raději vícekrát,
rychle, ale nikoli zbrkle přešlo komunikaci
– aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly
– aby nikdy nevbíhalo na silnici
– aby si nehrálo v blízkosti komunikace
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost.
Na cestu do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je
vhodné používat reflexní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách,
batůžcích či jiných místech na oděvu. Platí zásada „Vidět a být viděn“.
Rodiče by měli vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Děti by neměly nastupovat do vozidla, pokud neznají cestující. Měla by platit zásada, že dítě nebude zbytečně komunikovat
s cizími lidmi. S cizími lidmi nesmí nikdy nikam chodit, i kdyby jim nabízeli něco velmi
zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu
s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené
v případě nebezpečí utéct nebo volat o pomoc.
Policie ČR
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Reflexní pásky
Stále máme k dispozici oranžové reflexní pásky „Bezpečná Vysočina“, které nám dodal Kraj
Vysočina, o tom jsme informovali již v roce 2016
i 2017. Každý si pásku může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu ZDARMA.
Reflexní materiál mnohonásobně zvyšuje
viditelnost chodce nebo cyklisty za tmy či snížené viditelnosti. Což se může v nadcházejícím
období hodit. Reflexní materiál odráží světlo na
vzdálenost až 200 metrů, dává tak řidiči dostatek
času na adekvátní reakci. Používáním reflexních
prvků můžeme zabránit zbytečným dopravním
nehodám.

Na problémy nejste sami!
Pomůže vám Občanská poradna
Dotaz:
Pokud zaměstnavateli zůstane stejný název, IČ a změní se jednatel a jiné sídlo firmy, jak je to s platností původních pracovních smluv?
Odpověď:
Pokud se změní sídlo zaměstnavatele, jednatel, ale zachová se stejné místo výkonu práce, není nutné tuto změnu jakkoliv promítnout do pracovních smluv. Je však nutné zaměstnance o této změně informovat (dle § 37 zákoníku práce informování o obsahu pracovního
poměru). V případě, že by se změnilo i místo výkonu práce zaměstnance, je nutný jeho
souhlas. Tento souhlas je vhodné uskutečnit právě dodatkem k pracovní smlouvě. Dodatek
k pracovní smlouvě je stejně jako dohoda o změně pracovní smlouvy dvoustranným právním dokumentem, na jehož znění se mezi sebou musí dohodnout jak zaměstnavatel, tak
zaměstnanec. Podstatou dodatku k pracovní smlouvě je doplnění původní pracovní smlouvy o některé další náležitosti. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete, mohl by Vám
zaměstnavatel dát výpověď, a to ze zákonných důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce.
Jedním z důvodů je např. ruší-li se zaměstnavatel či jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře poradny:
http://www.optrebic.cz/kontakt/kontaktni-formular/
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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
Občanská poradna Třebíč
Přerovského 126/6
(bezbariérový vchod výtahem z Martinského nám)
674 01 Třebíč
Pevná linka: 568 845 348
Mobil: 724 304 718
E-mail: poradna.tr@optrebic.cz

Kontaktní místo
Moravské Budějovice
náměstí Míru 26
(podnikatelský inkubátor)
676 02 Moravské Budějovice
Mobil: 777 720 165
E-mail: poradna.mb@optrebic.cz

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

Poradenské hodiny OP Moravské
Budějovice:
pondělí
8:00–12.00 13:00–17:00
středa
8:00–12:00 13:00–17:00

Mgr. Hana Chloupková

Předínské muzeum
Příznivci historie se mohou těšit na otevření Knoflíkářského muzea netradičně v neděli 8.12.2019 V rámci Vánočního jarmarku bude naše malé muzeum pro zájemce
hodinu otevřeno.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne tuto sobotu
28. 9. 2019 a to:
– na Horách 9:05 – 9:10 na návsi
– v Předíně 9:15 – 9:35 u kostela
Mezi nebezpečný odpad patří:
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky,
televizory, rádia, ledničky, pračky, mrazničky, sporáky, vysavače, mikrovlnné
trouby, fritovací hrnce a drobné elektro z domácnosti.
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JPO Předín
Jak jsme již informovali v předchozím
čísle zpravodaje, na
začátku letošního roku
jsme do výzbroje naší
jednotky pořídili vybavení pro likvidaci nebezpečného hmyzu a 4
ks dýchacích přístrojů.
Obtížný hmyz jsme
během léta odstraňovali
zatím 4x
V dubnu absolvovali
zdravotně způsobilí členové jednotky 16 hodinový kurz nositelů dýchací techniky a mohli jsme i nové dýchací přístroje nahlásit operačnímu důstojníkovi jako připravené pro zásah. Prozatím jsme toto vybavení nebyli nuceni
použít při zásahu, ale pravidelně tuto techniku využíváme při výcviku tak, abychom ji byli
připraveni kdykoli nasadit. Poslední výcvik probíhal v prostorách sklepů našeho kulturního
domu.
Fotografie a videa nejen z výcviku, ale i ostatní činnosti naleznete na našich internetových stránkách www.sdhpredin.com nebo na facebookovém profilu SDH Předín.

Od začátku roku řešila naše jednotka celkem 14 mimořádných událostí.
14.1.2019 – 16:00 Technická pomoc – Odstranění stromu z komunikace
14.1.2019 – 18:30 Technická pomoc – Odstranění stromu z komunikace
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11.2.2019 – 22:07
10.3.2019 – 8:09
10.3.2019 – 13:23
10.3.2019 – 21:29
4.4.2019 – 15:53
27.6.2019 – 19:27
1.7.2019 – 17:40
15.8.2019 – 13:00
21.8.2019 – 18:30
28.8.2019 – 20:12
1.9.2019 – 10:28
6.9.2019 – 12:03

Požár stodoly Stará Říše
Technická pomoc – Odstranění stromu z komunikace
Technická pomoc – Odstranění stromu z komunikace
Technická pomoc – Odstranění stromu z komunikace
Požár lesa Sedlatice
Technická pomoc – zalévání zeleně Štěměchy
Technická pomoc – Odstranění stromu z komunikace
Požár pole Lesná
Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu Předín
Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu Předín
Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu Předín
Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu Opatov
Vlastimil Hons

Naši Soptíci
Léto je za námi a brzy bude za námi i Okresní liga mladých hasičů 2019.
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Letos se nám hasičstvo rozrostlo o nejmladší členy. Vznikla tak „přípravka“, kde je šest
hasičátek v rozmezí od 5 do 9 let. Tudíž máme nyní mladé hasiče rozdělené do tří družstev.
Družstvo starší, družstvo mladší A a družstvo mladší B (přípravka).
Letos jsme se kromě okresní ligy a tradiční noční soutěže u nás doma zúčastnili i okrskové soutěže ve Štěměchách. Okrskovka ve Štěměchách se konala tentokrát v rámci velkolepých tamějších trojitých oslav Obce, sportovců a 120 let hasičů. Naše přípravka se zde
předvedla v nejlepším světle a umístila se na 1. místě.
Naše aktivity nezůstali letos jen u soutěží. Starší svěřence jsme v srpnu vyvezli za kopec. Za pomoci ochotných rodičů jsme zorganizovali hasičský tábor ve stanové osadě u Heraltic. Pro děti to bylo zpestření a zároveň forma odměny za jejich úsilí.

Naše tři týmy si vůbec nevedli v Okresní lize mladých hasičů špatně. Starší skončili na
13. místě z 33 soutěžních družstev. V kategorii mladších družstvo A obsadilo 12. místo a B
vybojovalo 22. pozici celkem z 37 soutěžních týmů. Všechny výsledky Okresní ligy mladých hasičů naleznete na http://m.oshtrebic.cz/index.asp.
Karel Pokorný
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Budeme mít nový kravín
Místní areál zemědělského družstva ZVOZD Horácko Opatov prochází kompletní rekonstrukcí. A protože vás jistě zajímá co všechno se tam děje, přinášíme vám odpovědi na
pár otázek.
Jak starý je areál místního družstva?
Většina budov je stavěna v 60. letech minulého století, takže jejich stáří je víc jak 50 let
a v podstatě jsou v původním stavu bez větších oprav. Poslední úpravy proběhly koncem
90. let, kdy se přidělaly krmiště a vazné ustájení se předělalo na volné ustájení.
Proč se začalo s celkovou rekonstrukcí?
Je to několik důvodů. V dnešní době už jsou téměř všechny budovy buď nevyhovující,
zchátralé, prostě dosluhují. Investice do jejich oprav by byly finančně náročné a neefektivní. Dalším důvodem je dnešní trend v živočišné výrobě. Požadavky na chov dojnic jsou
jiné než v minulém století. Dnes se staví prostorné vzdušné stavby s dostatečnou kubaturou
vzduchu a prouděním vzduchu. Za další je to prostředí, ve kterém se zvířata pohybují a žijí.
To všechno má vliv na jejich užitkovost. A posledním aspektem je pracovní síla, která se
shání čím dál hůř. Mladí lidé se do zemědělství nehrnou a staří odchází do důchodu. Modernizace by měla pracovníkům náročnou práci ulehčit a zpříjemnit.
K čemu budou nové budovy sloužit a kolik jich bude?
Nové budovy nahradí ty stávající, takže jejich účel bude až na pár malých výjimek zachován. Prakticky se na místě staré budovy postaví nová moderní. Areál družstva se nebude
rozšiřovat, zůstane půdorysně stejný.
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Nastanou nějaké změny, co se týče chovu zvířat?
Celý chov dojnic a malých telat se přesune do Předína. Kapacita se lehce sníží zhruba
na 700 ks dobytka, počet nemůže být vyšší kvůli ochranným pásmům. Změní se i způsob
dojení z průchozího na kruhové.
V kolika etapách a časovém horizontu bude výstavba probíhat?
Rekonstrukce místního areálu je plánována na 3 etapy. Nyní probíhá I. etapa – výstavba
dojírny s kompletním vybavením včetně chlazení mléka, výstavba jímek, současně bude
probíhat rekonstrukce malého kravína pro krávy těsně před otelením, záchytná jímka na
dešťovou vodu. Časové rozpětí této etapy je 5/2019 – 6/2020. II. a III. etapa se nyní ještě
legislativně řeší a budou postupně následovat. V konečné fázi proběhne i úprava okolí. Celý
areál by měl být hotov do 3 let.
Jak nákladná je obnova areálu?
Celková výše investic je několik desítek milionů korun. Financování bude probíhat
z vlastních zdrojů, bude čerpán investiční úvěr, a také se využijí vypsané dotační tituly.

Předseda družstva Ing. Radek Svoboda děkuje obci Předín za vstřícnost a ochotu při
jednáních.
28

Hledáme domov
AGÁTA

BOBINA

Rasa: kříženec středoasijského nebo anatolského pasteveckého psa.
Povaha: velký mazel i dobrý hlídač.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: farma, statek, nebo dům s velkou a dobře zabezpečenou zahradou, kde by
mohla využít své hlídací schopnosti.

Rasa: kříženec malého vzrůstu, nekastrovaná.
Povaha: přítulná, vděčná, ke štěstí ji stačí málo.
Po zdravotní stránce: hluchota a slepota, jinak
celkem čilá.
Ideální domov: domek s malou zahrádkou bez
větších překážek.

ALFÍK

BROKI

Rasa: kříženec malého vzrůstu, nekastrovaný.
Povaha: velice temperamentní, hodný, k jiným
psům kamarádský.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: byt nebo dům se zahradou
s přístupem dovnitř.

Rasa: kočka evropská, kastrovaný.
Povaha: kamarádský a přítulný.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: nepohrdne domem se zahradou
a lovením myší.

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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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 ZPRAVADAJE.

PIŠTE A POSÍLEJTE NÁM VAŠE KONSTRUKTIVNÍ
PŘÍSPĚVKY, RÁDI JE UVEŘEJNÍME.
ou.predin@tiscali.cz
(uzávěrka příštího vydání je 20.3.2020)
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