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Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje.

Úvodník k zamyšlení.
Vážení spoluobčané,
v minulých vydáních předínského zpravodaje jsem se zabýval některými problémy, které naši společnost trápí, i když se tak na první pohled zdát nemusí. Jde zejména o komunální
odpad a jeho likvidaci. Proč vlastně v takové míře vzniká? Kam s ním a jaké finanční náklady nás stojí a v budoucnu bude ještě stát? Nebo například otázkou globálního oteplování
a jeho vlivu na měnící se klimatologické a potažmo hydrologické podmínky a důsledky
s tím spojené, (dlouhodobé sucho nedostatkem dešťových srážek a současně s tím umírající lesy přemnoženým kůrovcem). Dalším skrytým neduhem je nepochybně i celosvětové
migrační šílenství. Položme si otázku? Je všechno jenom hříčka přírody? Nebo snad její
důrazné varování, že takhle už dál ne? A je vůbec lidstvo ochotno slevit ze svých nároků
a výdobytků? Těžko říct, relevantní odpověď neznám. Troufám si tvrdit, že rčení „Za vším
hledej člověka“, platí stále a v dnešní době o to víc.
No, a aby toho všeho nebylo málo, objeví se další velmi závažný problém. Pandemie,
která se brutálním způsobem šíří napříč, takřka všemi kontinenty v podobě nového typu
KORONAVIRU COVID-19. Dennodenně jsme ze všech dostupných médií zahlcováni
řadou informací, zvláště vládních nařízení a omezení, které se navíc dle vývoje situace
neustále mění a kterými jsme ve stavu nouze všichni vázáni. Tato nařízení bychom měli
všichni striktně dodržovat o což Vás také, vážení občané tímto způsobem snažně prosím. Je
to zatím bohužel jediný způsob, jak šíření této nákazy alespoň zmírnit a nikdo z nás by tyto
preventivní opatření neměl brát na lehkou váhu. Mimo to jsme doslova zahlcováni dalšími
informacemi, ať už se jedná o různé odborné názory, protinázory a komentáře k nim a různé
konspirační teorie a kritiky typu „coby kdyby“. Bohužel se také vyskytuje celá řada dezinformací. Zde lze jen doporučit, aby si každý sám učinil vlastní názor a nepodléhal zbytečným emocím a chmurným náladám, a to třeba jen proto, že to někde říkali nebo napsali. Jak
se bude i nadále tato pandemie se všemi důsledky vyvíjet, neumí zatím nikdo odhadnout,
což evokuje další známé rčení, že „nikdy nebylo tak dobře, aby nemohlo být ještě hůř“.
Závěrem chci poděkovat všem tzv. bojovníkům v první linii, zejména lékařům sestrám,
záchranným složkám, pracovníkům v sociálních službách a všem dalším, kteří se podílejí
na zmírnění dopadů této pandemie.
Poděkování patří též všem lidem i v naší obci, kteří se podílejí na výrobě roušek a také
dobrovolníkům, kteří se hlásí ku pomoci svým zejména starším, či osamoceným spoluobčanům. Neváhejte proto v případě potřeby, obrátit se kdykoli na obecní úřad na tel. čísla
568 884 377 nebo 607 760 935.
Přeji Vám všem pevné zdraví, veselou mysl a víru v lepší zítřky.
Arnošt Urbánek, starosta
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Koronavirus dnes a denně
Co je to koronavirus a kde nákaza vznikla?
Koronaviry jsou rodinou virů, která způsobuje širokou škálu onemocnění od běžného nachlazení po
závažnější obtíže, jako je například syndrom náhlého
selhání dýchání. Podle něj ostatně získal jméno i jiný,
příbuzný vir SARS-CoV.
První případy nakažení virem, který je označován
jako 2019-nCoV, se objevily loni v prosinci v čínském
Wu-chanu. Jedná se o zcela nový kmen koronaviru,
který vědci u člověka dosud nezaznamenali.
Proč je virus nebezpečný?
Virus 2019-nCoV není pro vědce úplnou neznámou. Patří do stejné kategorie jako ty,
které způsobovaly například onemocnění SARS.
Od dalších virů z rodiny koronavirů se však 2019-nCoV liší zejména tím, že je infekční
už v inkubační době, která pravděpodobně trvá jeden až dva týdny. Během této doby tak
nemocný může nakazit své okolí, aniž by věděl, že je s ním něco v nepořádku. Kvůli tomu
je mimořádně obtížné rozšíření nového viru bránit a komplikuje to i jeho odhalení.
Jak moc je virus nakažlivý?
Virus 2019-nCoV dokáže přejít z člověka na člověka a podobně jako i jiné viry se šíří
vzduchem. K přenosu nákazy nejčastěji dojde přímo kašlem či tak, že se zdravý člověk
dotkne infikovaného povrchu a sáhne si do očí či úst.
Světová zdravotnická organizace už ostatně vydala předběžné odhady, které hovoří
o tom, že jeden člověk nakažený virem 2019-nCoV infikuje v průměru další 1,4 až 2,5
člověka. Jen pro představu, u sezonní chřipky se počítá s tím, že každý nakažený infikuje
dva až tři další lidi.
Jaké jsou příznaky?
Světová zdravotnická organizace mezi symptomy nového viru počítá horečku nad
38 °C, kašel, dušnost a dýchací potíže obecně. Jde tedy o naprosto totožné symptomy, jaké
má sezonní chřipka.
V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
Jak nákaze předcházet?
– dodržujte karanténu a nestýkejte se s dalšími lidmi mimo vaší rodinu
– noste roušky, respirátory či jakékoli další ochranné prostředky
– používejte jednorázové rukavice nejen v obchodech
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při kontaktu s cizím člověkem, dodržujte minimální odstup 2 m
nedotýkejte se zbytečně předmětů a lidí mimo domov
myjte si ruce po každém příchodu zvenku a po každé manipulaci s rouškou
dezinfekce předmětů v domácnosti a svého nejbližšího okolí je nutná
starejte se o svou imunitu
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Informace z Obecního úřadu Předín
č. 8-19-6 ze dne 16.10.2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Smlouvu o úvěru č. 0495450106/LCD mezi Obcí Předín a Českou spořitelnou a.s.
Praha
– Smlouvu o dílo č. 19-0676C mezi Obcí Předín a Plastikov, s.r.o. Jihlava na výrobu
a montáž plastových oken a hliníkových dveří v budově kulturního domu
– Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02714.0368 z Fondu Vysočiny, programu „Obnova venkovy Vysočiny 2019“ na realizaci projektu „Výměna oken a dveří v části
budovy kulturního domu“
– Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 36/2017 ze dne 8.12.2016
– nabídku společnosti Stavoblock system s.r.o. Polička, na realizaci soklu na budově
ZŠ Předín
– nabídku společnosti DOSIP Servis s.r.o. Okříšky na dodávku a montáž dvou ukazatelů rychlosti (velký rozměr s nápisem + Zpomal) a čtyř kusů dopravních zrcadel v obci
Předín
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za svoz odpadu s účinností
od 1.1.2020, kdy cena za svoz odpadu na osobu a rok je ve výši 520,- Kč
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1380/4 o výměře 80 m2
bere na vědomí:
– zprávy z jednání finančního výboru obce Předín ze dne 14.3.2019 a 22.8.2019
– zprávu z jednání kontrolního výboru obce Předín č. 1/2019 ze dne 8.7.2019
žádá:
– Obecní úřad Předín k vydání povolení k pokácení 7 ks vzrostlých stromů rostoucích
na pozemku obce p.č. 1413/1 a na pokácení 3 ks vzrostlých líp rostoucích u domu
č.p. 36 na pozemku obce p.č. 2525/9
pověřuje:
– Radu obce požádat o vyjádření Biskupství brněnské diecéze k možnosti získání fary
s farskou zahradou do vlastnictví obce
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č. 9-19-7 ze dne 18.12.2019
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– rozpočet obce Předín na rok 2020, který je navržen na základě očekávaného plnění
rozpočtu ke konci roku 2019, s příjmy i výdaji ve výši 27.994.044,- Kč, jako vyrovnaný
– zadání Územního plánu Předín dle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
– Střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2021-2022
– Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od
1.1.2020
– Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o zrušení starých OZV s účinností od 1.1.2020
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2564 o výměře 881 m2
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 649/4 o výměře 871 m2
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2558 o výměře 1337 m2
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 649/2 o výměře 889 m2
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2565 o výměře 996 m2
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2567 o výměře 1299 m2
– kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1378/1 o výměře 405 m2
– žádost Komunitní školy Předín na poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč
– žádost Sokola Předín na poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 120.000,- Kč
– žádost SDH Předín na poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 40.000,- Kč
– žádost Oblastní charity Třebíč na poskytnutí finančního daru na provozní náklady
Oblastní charity Třebíč v roce 2020, ve výši 45.000,- Kč
– žádost Linky důvěry Střed ve výši 1.000,- Kč
– navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2020
– smlouvu s firmou Jaronet č. 20190803 na poskytnutí služeb
– smlouvu u Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění členů JSDHO
bere na vědomí:
– vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání Územního plánu Předín dle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění.
pověřuje:
– Radu obce prověřit stav vrb na místě samém – vrby omladit, pak se rozhodne
zavazuje se:
– doinvestovat rozdíl mezi celkovou částkou na pořízení DA a poskytnutou dotací do
plné výše z vlastních zdrojů
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Letem předínským světem
Výměna oken a oprava průčelí kulturního domu
Jak jistě všichni víte, přední fasáda kulturního domu se již delší dobu pomalu rozpadala a bylo proto nevyhnutelné přistoupit k její opravě. V říjnu loňského roku za pomoci
místních řemeslníků se práce podařila a fasáda vypadá zase k světu.V návaznosti na opravu
fasády se vyměnila i zbylá nevyhovující okna z této strany.

Nový sokl na budově základní školy
Po letech se konečně podařilo a ZŠ Předín má nový sokl. Financováno bylo z rozpočtu obce. Cena soklu hlavní budovy stála 498.461,- Kč. Realizovala ho firma Stavoblock Polička.
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Setkání seniorů
Na tohle setkání
se těší jak předínští senioři tak i ti ze
Štěměch nebo z Hor.
To letošní proběhlo
16. 11. 2019 v sousední vsi a jako vždy,
bylo skvělé. O program se postarali
místní umělci a hudbu obstarala dechová kapela Horanka.
Všichni se skvěle bavili, tancovali a povídali až do pozdních
večerních hodin.

Oslavy 30. výročí od Sametové revoluce
Události, které měnily historii naší země, jsme si mohli připomenout v pátek 15. 11. 2019
v na školní zahradě. I přes nevlídné a sychravé počasí se lidí sešlo hodně. V programu nechyběly písně, které významně podtrhly atmosféru. Zazněly i úryvky z prací žáků na téma
DEMOKRACIE. Samozřejmě, že při takto významné události zazněla i státní hymna. Lampiónový průvod obcí byl už jen takovým příjemným zpestřením pro děti.
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Adventní tvoření
Na začátku adventu se každý rok promění chodba kulturního domu v improvizovanou
dílničku. Spousta hospodyněk si přijde vyrobit novou vánoční dekoraci. Letos se vyráběl
adventní věnec, andělíček z těstovin, hvězda na dveře a svícny. K tomu všemu voněl punč
a sladká dobrota.

Mikuláš Fest
Tradiční Mikulášskou zábavu letos místní hasiči pojali jako takový mini festival. Poslední listopadový den se sjely do kulturního domu čtyři kapely: NEXT, LeGranda, Nouzový volání a Perpetum Jiřího Shelingera. Lidí sice moc nepřišlo, ale hudební repertoár kapel
nabízel velmi zajímavý zážitek nejen pro mladou generaci.
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Mikuláš
I v Předíně chodil Mikuláš se svou družinou.Tato tradice je jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné dárky, ale spíše jen nějaké pamlsky a ovoce. Ve všech
dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

Rozsvícení vánočního
stromu
Vánoční stromeček jsme letos
rozsvítili jako každý rok 6. 12. 2019
v 17:00. Byl připraven krátký program pro děti, které potom společnými silami přivolaly Mikuláše
a jeho pomocníky. Každé hodné dítě
od něj dostalo dárkový balíček, a že
těch hodných dětí v Předíně máme.
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Vánoční jarmark
Letošní jarmark se uskutečnil v neděli 8. 12. 2019 od 10:00 hod v kulturním domě.
Mohli jsme zde vidět ukázku vánoční dekorace, keramiku, korálky, šperky. K zakoupení
byly čaje, med i přírodní kosmetika. Dílnička pro tvořivé děti. K snědku byla zelňačka
s klobásou a kulajda, tradiční bramborové pekáče a bramboráky.

Předvánoční koncert v kostele
V neděli 15. 12. 2019 se v 16:00 rozezněl místní kostel vánočními melodiemi. Tuto magickou atmosféru si přišlo poslechnout a vychutnat spousta místních i přespolních. Dětský sbor
Pavoučci pod vedením paní učitelky Vídenské si na koncertě dal opravdu záležet. Zážitek to
byl nádherný.

12

Předsilvestrovský výstup na Mařenku
Před silvestrem se konal výšlap na Mařenku. V sobotu 28. 12. 2019 ve 12:00 se lidé
všech věkových kategorií sešli na nejvyšším vrcholu okresu a popřáli si mezi sebou krásné
svátky a mnoho štěstí do nového roku. Komu ještě síly stačily, vyšlápl schody na rozhlednu
a pokochal se krásným výhledem do daleka.

Tříkrálová sbírka
Také v letošním roce
probíhala v obci od 1. 1. do
12. 1. 2020 „Tříkrálová sbírka 2020“. V Předíně a na
Horách procházeli koledníci
pod vedením Míly Vybíralové, Kláry Lojdové nebo
Zuzany Polákové v sobotu
4. 1. 2020. Z vykoledovaných darů bude podpořen
rozvoj služeb Oblastní charity Třebíč. V Předíně a na
Horách se v letošním roce
podařilo vybrat celkem
17390,- Kč.
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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 18. 1. 2020. 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.

Hasičský ples
V sobotu 25. 1. 2020 jsme otevřeli předínskou plesovou sezónu tradičním hasičským plesem. K tanci a poslechu zahrála kapela Kalybr.
Předtančení bylo v režii žáků základní školy
a moc se jim povedlo. Návštěvníci, a že jich letos bylo skoro 400, mohli zkusit vrtkavou štěstěnu v tombole plné cen nebo ochutnat nějaký
drink v koktejlovém baru.

Ples Sokola Předín
Již třetím rokem zorganizovali členové předínského Sokola ples. Celý KD byl hezky vyzdoben, jak jinak než ve fotbalovém stylu. Pódium obsadila kapela Balkán, která hrála nejen
moderní písně, ale i ty dechové. V tombole se
hrálo o spoustu krásných cen. Nechybělo ani taneční překvapení, na které už všichni netrpělivě
čekali. Holkám se moc povedlo, což dokazoval
i zasloužilý potlesk.
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Potok místo bažiny
V únoru se tok říčky Brtnice proměnil ze zarostlé bažiny opět na protékající potok. Po
neustálém upozorňování na Povodí Moravy, které má správu těchto vodotečí na starost,
konečně došlo k vyčištění toku.
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Pohádkový karneval
Sobotní odpoledne 8. 2. 2020
patřilo dětem. Spolek Předínská
MATEŘINKA pořádal již tradiční POHÁDKOVÝ KARNEVAL
- tentokrát na téma Ať žijí duchové. Rodiče Ozorákovi, Jeřábkovi
a Krejčí sestavili úžasný program
se spoustou soutěží a her nejen pro
děti, ale i pro rodiče. Nechyběla
bohatá tombola. Všechno vyšlo na
výbornou, spokojeni byli všichni
kdo přišli. Organizaci karnevalu
zajistilo osazenstvo mateřské školy.
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Vítání občánků
V sobotu 15. 2. 2020 se konalo v obřadní síni obce Předín vítání občánků narozených
od prosince 2018. Celkem bylo přivítáno 7 dětí z toho 5 chlapečků a 2 holčičky. Jako již
tradičně byl připraven krátký program dětí ze základní školy. Děti dostaly fotoalbum, nově
dárkovou kartu a maminky květinu.

Síťuje se
Podle harmonogramu pokračují práce na zasíťování nových stavebních pozemků pro individuální výstavbu za Návesním rybníkem. Doposud jsou hotovy:
kanalizace splašková včetně přípojek, kanalizace dešťová pro odvodnění budoucí
komunikace a vodovod včetně přípojek.
V současné době byly zahájeny práce
na plynovodu a dále budou pokračovat
chodníky a obslužná komunikace. Následovat budou rozvody elektrické energie,
veřejného osvětlení a pokládka optického
kabelu. Práce by měly být dle harmonogramu dokončeny do konce listopadu letošního roku. Tato lokalita je určena pro
výstavbu celkem 17 rodinných domů.
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A na co dalšího se můžeme těšit?
V tuto chvíli jsou všechny plánované akce až do odvolání zrušeny. Přinášíme vám pouze přehled, bez udání termínu. Některé akce se s největší pravděpodobností konat vůbec
nebudou, u některých se budou termíny měnit, u některých předpokládáme, že proběhnou
tradičně.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

velikonoční divadelní představení - ZRUŠENO
stavění Máje a pálení čarodějnic - ZRUŠENO
?? McRAI CUP - CROSS-COUNTRY - závody horských kol na Mařenku
?? noční soutěž v požárním útoku mladých hasičů
?? vítání prázdnin + kácení Máje
?? pouťová zábava SOKOL Předín
?? pouťová zábava SDH Předín
?? adventní tvoření
?? rozsvícení vánočního stromku
?? vánoční jarmark
?? předsilvestrovský výstup na Mařenku

A ještě tu máme informaci pro rodiče:
– zápis dětí do 1. třídy ZŠ – uskuteční se bez přítomnosti dětí
– zápis dětí do MŠ – uskuteční se bez přítomnosti dětí

Královny, divadelní „trio Tři grácie“
aneb jak to všechno začalo?
Dovolte mi několik slov k prosincové premiéře divadelní hry Královny, kterou jsme
se rozhodly překvapit zejména předínské diváky a darovat jim hru symbolicky jako malý
předvánoční dárek. Jak se vlastně Královny daly dohromady? Na úplném začátku byl scénář, jedna herečka (já) a velká touha jít „do toho“. Pro roli Zity jsem si jednoznačně vybrala
Olgu Píšovou, netřeba představovat tuto dámu s dlouho utajovaným divadelním talentem :-)
Role Elišky byla tak trochu oříškem, zejména pro charakteristiku této postavy. Po druhém
odmítnutí z řad Předínských ochotnic jsme začaly být trochu skeptické k tomu, že někoho
najdeme a potom nás napadlo spojit Předín-Štěměchy a oslovit Janu Báňovou, protože pro
naši roli Elišky byla prostě zrozená :-D a navíc jsem Janu několikrát viděla excelovat v divadelních hrách, byla to příslovečná trefa do černého. A tak když posléze pronesla osudné
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ANO, jdu do toho s vámi, již nic nebránilo na sklonku léta týden co týden opouštět naše
rodiny a realizovat se na prknech co znamenají svět :-D Během 3 měsíčního zkoušení jsme
mockrát zaváhaly, jestli to vůbec dotáhneme do konce. Hlavním důvodem bylo množství
textu, které se po několik týdnů stalo naší dennodenní modlou. Největším hnacím motorem
pro nás byl jednoznačně humor, kterého bylo na zkouškách požehnaně, protože když vás
něco baví, tak to jde tak nějak samo. S holkama se mi kvůli tomu velmi dobře spolupracovalo, za to jim patří obrovský dík. Hra jako taková měla u vás, diváků, velký úspěch, odměnili
jste nás velkým potleskem, chválou, kytičkami a krásnými recenzemi. Následný nepopsatelný „standingovation“ - neboli potlesk ve stoje, kdy se opravdu postavil celý vyprodaný
sál, aby nám dal najevo své potěšení a pak nečekané poděkování pana starosty Arnošta
Urbánka, který se nám na konci hry přišel osobně poklonit, určitě dojalo i nejednoho z vás.
Vážení diváci, patří vám obrovský dík za podporu!!! Velký dík patří určitě i našim drahým
polovičkám, které kvůli Královnám byly nejednou bez teplé večeře. A do třetice ještě obrovský dík za ty, kteří při hře nebyli vidět, ale byli nedílnou součástí a to Jarce Vaňkátové,
coby osvědčené nápovědě, která nevynechala žádnou zkoušku (Jarka jako jediná zná texty
všech třech Královen :-D) a taky Zdeňku Skálovi, za zajištění hudebního doprovodu.
Královny jste mohli shlédnout v Předíně, ve Štěměchách a v třebíčském divadle Ampulka. Současná situace nám překazila účast na Třešťském divadelním jaru, ale věřím,že si své
diváky zase najdeme třeba během podzimu, kdy se s vámi opět Královny potkají. Doufáme.
Michaela Andělová
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Co je nového v Mateřské škole v Předíně
V září jsme v naší MŠ přivítali 41 dětí (z Předína, ze Štěměch, Lesné, Hor, Opatova
a Rozseče). Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. V 1. třídě mladších dětí vyučují
paní učitelky Jana Málková a Bc. Ivana Obůrková, velkou pomocí je nám tento školní rok
chůva Kateřina Šplíchalová. O úklid se stará paní Jana Marečková. Ve 2. třídě starších dětí
pracují s dětmi paní učitelky Miroslava Průšová a Markéta Hanzalová, školnicí MŠ je paní
Helena Šplíchalová.
Ještě v průběhu letních prázdnin se podařilo vybudovat zázemí pro prádelnu, kterou
jsme vybavili pračkou a sušičkou, zakoupili jsme nové povlaky na polštářky a prostěradla.
Od března pereme ložní prádlo a ručníky dětí, což, myslíme, přivítaly všechny maminky.
Na školní zahradě nám přibyly 2 nové herní prvky a to závěsné houpadlo Hnízdo, které
jsme zaplatili z prostředků Předínské MATEŘINKY a houpadlo Motorka, které našim dětem zaplatila Mudr. Jabůrková – moc děkujeme.
Během uplynulých měsíců jsme se s dětmi zúčastnili několika divadelních představení,
jak v naší MŠ, tak v MŠ Opatov nebo v KD v Předíně. Starší děti byly i na vzdělávacích
programech v Muzeu Vysočiny v Třebíči a v Městské knihovně v Třebíči. Nádherný byl
výlet do Horáckého divadla v Jihlavě, kam jsme jeli na pohádku O pejskovi a kočičce.
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V únoru jsme stihli uspořádat
pro děti dětský karneval na téma
Ať žijí duchové. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu i za přispění
do tomboly. Výdělek z karnevalu
je něco málo přes 16 000,- Kč,
peníze jsme vložili na transparentní účet našeho spolku Předínská MATEŘINKA. Na nejbližší
schůzce výboru se domluvíme,
co za tyto peníze dětem pořídíme.
Děkujeme
také
obcím
Štěměchy a Lesná za finanční
dary našemu spolku Předínská
MATEŘINKA.
Naše MŠ úzce spolupracuje se základní školou. S žáky ZŠ chodíme na společné vlastivědné a přírodovědné vycházky, cvičíme spolu v tělocvičně, zveme se na různá kulturní
představení, připravujeme předškolní děti na nástup do ZŠ a to právě formou vzájemných
setkávání, poznávání prostředí ZŠ a jejich zaměstnanců.
Od 16. 3. 2020 je MŠ do odvolání uzavřena kvůli koronavirové epidemii, ale věříme, že
se brzy zase všichni sejdeme ve školce a třeba stihneme i předčítání školáků našim maličkým ve školce, nebo nějaký ten výlet. Snad stihneme oslavit s dětmi jejich svátek a rozloučíme se s předškoláky, kteří letos nepůjdou k zápisu, protože zápisy dětí do ZŠ proběhnou
bez přítomnosti dětí.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně sil a optimismu.
Za kolektiv MŠ Miroslava Průšová

Zajímavosti ze základní školy
Lyžování ve škole
V dnešní době je běžnou praxí, že mnoho rodin na lyžařský výcvik nemá finanční prostředky. Zkušenosti škol tuto skutečnost bohužel potvrzují, výcviku na lyžích se zúčastňuje
zhruba polovina žáků.
Úvodní řádky v nás mnoho pozitivních emocí nevyvolaly, ale podobným tvrzením a statistikám je třeba čelit, nejen slovy ale především skutky. Naše škola již druhým rokem
organizuje lyžařský kurz jen nedaleko za hranicemi našeho okresu v menších lyžařských
střediscích (Luka nad Jihlavou a Šacberk), která svými parametry splňují kritéria pro konání výcviku na lyžích a ceny jízdného na vlecích či lanovkách jsou také velmi příznivé
a příliš nezatěžují rozpočet rodičů. Lyžařská výstroj a výzbroj je další věc, která nás všechny napadne v souvislosti s přípravami na „lyžák“. Koupit nebo půjčit? Nové či použité? To
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jsou otázky, které si téměř každý rodič pokládá. Lyžemi to nekončí, hole, „lyžáky“ neboli
lyžařská obuv, helma, lyžařské brýle a mnoho jiných drobností, bez nichž se správný lyžař
nemůže postavit na svah. Protože je lyžování v našich zeměpisných šířkách v posledních letech stále více populární, což dokládají plné svahy lyžařů, snowboardistů a jiných nadšenců
pro zimní radovánky, byla by velká škoda, aby naši žáci nedostali možnost se lyžování naučit nebo se v něm více zdokonalovat. A proto škola v letošním roce zakoupila několik párů
zánovních sjezdových lyží včetně lyžařských bot a dalšího příslušenství, které bude žákům
půjčovat. S trochou nadsázky - pomocí vleku či lanovky nahoru a „šusem“ dolu, to je jen
jedna část průpravy všestranného lyžaře. Výuka také zahrnuje běžecké lyžování, vždyť lyžařská prehistorie to je nutnost přesunu z místa na místo pomocí čehosi, co velmi vzdáleně
mohlo připomínat dnešní carvingy. Díky štědrému daru obce Štěměchy, která každoročně
škole přispívá, bylo zakoupeno deset kompletů pro běžecké lyžování, o jehož využití, pokud počasí dovolí, nelze pochybovat. Nezbývá než věřit v příznivé sněhové podmínky!
I přes všechno je třeba říci, že účast na lyžařském výcviku je záležitost ve skrze přínosná a lze ji jen doporučit. Ve hře je nejen získání nových sportovních dovedností, zlepšení
kondice, posouvání osobních hranic, ale také sociální stránka jako je například stmelení
kolektivu. Skol!

Co nového v předínské škole?
Největší novinkou je bezesporu to, že je naše škola, jako všechny ostatní, z důvodu
koronavirové epidemie uzavřena. Po jarních prázdninách se žáci do lavic nevrátili a celá
budova zeje prázdnotou. V tuto chvíli nikdo neví, kdy se do školy vrátíme. Učitelé posílají
svým žákům úkoly prostřednictvím mailu. To, jak pilně nebo „nepilně“ děti zadané úkoly
plní, je momentálně zcela na zodpovědnosti rodičů. Tato situace je pro všechny nová a velice náročná.
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Chtěla bych poděkovat všem žákům a rodičům, kteří k samostudiu přistupují zodpovědně a neberou ho na lehkou váhu.
Ale úplně opuštěná škola vlastně není. Nečekané volno využíváme ke generálnímu úklidu a k nejrůznějším opravám, které běžně provádíme v průběhu letních prázdnin. Vymalujeme školní kuchyň a některé třídy, možná i chodby, a pokusíme se vyměnit podlahovou
krytinu ve dvou učebnách. Objednán je i nový nábytek pro prvňáčky a do třídy, kde se učí
matematika.
Až se škola pro žáky opět otevře, bude jako „ze škatulky“.

Dar od Štěměšských
Stalo se již tradicí, že od obce Štěměchy dostává předínská škola každoročně finanční
dar. Nejinak je tomu i letos. V březnu bylo na účet SRPDŠ připsáno krásných 46.000,- Kč.
A co si za to pořídíme? Už jsme pořídili. Za 11.000,- Kč jsme koupili 5 sad bazarových
sjezdových lyží a na školní zahradě už stojí nový venkovní pingpongový stůl, který stál
18.000,- Kč. Určitě nás ještě něco dalšího napadne ☺.
Děkujeme.
Mgr. Libuše Vyhnálková

23

Rozhovor s novým panem farářem
Mohl byste se našim čtenářům stručně představit. Jak se jmenujete, kolik je Vám
let, odkud pocházíte, kde jste studoval apod.?
Jmenuji se Tomáš Mikula, je mi 52 let. Knězem jsem 27 roků. Pocházím z Brna-Řečkovic. Teologii jsem studoval tři roky v Litoměřicích a poslední dva ročníky v Olomouci. Před
studiem teologie jsem se vyučil v maturitním oboru Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje.
V Předíně působíte necelý rok. Jak se Vám v Předíně líbí?
V Předíně i v dalších farnostech se mi líbí. Ve všech farnostech jsou lidé hodní a vstřícní.
Pěkně jsem byl přijat. Výborná je také spolupráce s obcí i se školou.
Kolik farností současně máte na starost a kde všude jste byl předtím?
Mám na starost kromě Předína ještě farnosti Želetava a Martínkov. Přišel jsem
z Letovic. Je to severně od Brna, směrem na Svitavy. Předtím jsem působil v Troubsku
a Rouchovanech.
Za tu dobu, co jezdíte do Předína, jste si určitě všiml, že budova fary je v neutěšitelném stavu. Mnoho místních tato situace trápí a rádi by budovu viděli hezky opravenou. Jaké kroky podniknete, aby se budova začala co nejdříve opravovat?
Jako první je potřeba si uvědomit, jaká je realita farnosti. Pravidelně přichází na nedělní bohoslužby kolem třiceti občanů. Z nich je sedm dětí a studentů. Deset chodí do zaměstnání a ostatní jsou důchodci. Tito přispívají podle svých možností do sbírek. Přestože
jsou štědří, výše sbírek je nízká. Z tohoto vyplívá, že farnost nemá finance na to, aby mohla
realizovat větší investice. Těší mě snaha obce nám pomoci.
O budovu fary a přilehlé pozemky projevila zájem obec. Jsem tomu velice rád. Momentálně se projednávají s biskupstvím podmínky převodu fary na obec.
Již dlouhá léta v Předíně nezvoní zvon. Jeho zvuk byl nedílnou součástí místního
života. Svým způsobem udával časový rytmus každého dne. Přemýšlel jste nad tím,
jak tento atribut do naší vesnice vrátit?
Dřevěné trámy, které drží zvon, jsou shnilé. Houpající se zvon neudrží. Protože kostel
je památkově chráněn, jsou opravy komplikovanější. Je nutné vypracovat projekt rekonstrukce dřevěných konstrukcí věže. Ten nechat schválit Národním památkovým ústavem.
Následně bude potřeba realizovat opravu dřevěných konstrukcí. Systém pohonu zvonů je
také nutné zmodernizovat. Celkové náklady jsou odhadnuty kolem 200.000,- Kč. Jelikož
farnost na tuto investici nemá šanci vybrat finanční prostředky, slíbil mi pan starosta příspěvek na tuto obnovu.
Momentálně se zpracovává projekt rekonstrukce dřevěných konstrukcí.
Panu faráři děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se mu v Předíně líbilo i nadále.
Štěpánka Cejpková
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ZAJÍMAVOST Z KRONIKY
Příběh domu č. 15
Když zde dvoutřídní škola povolena byla, zakoupilo obecní představenstvo s místní
školní radou stavení pod č. 15 od Josefa Olivy v ceně 1 500 zlatých. V roce 1879 po mnohých protestech velkostatku Brtnického došlo ke stavbě, kterážto toho samého roku vystavěna byla. Dne 19. října 1879 od zdejšího důstojného pana faráře Ludvíka Masera posvěcena byla. Nákres zhotovil stavitel Hos z Brtnice a i stavbu provedl za obnos 6 000 zlatých.
Později v domě sídlil MNV do doby než byl vystavěn současný kulturní dům. Od roku 1923
zde byl zřízen úřad poštovní a v poslední řadě obchůdek Konzum paní H. Obůrkové. Dům
v roce 2014 koupil zdejší podnikatel Jiří Svoboda, který vlastní truhlářství Fagus a současně obchod s potravinami Flop (bývalý Rambouskův hostinec). Téhož roku byl dům č. 15
zbourán a na jeho místě byla vybudována hala pro potřeby truhlárny.
Lenka Pokorná, kronikářka

MÍSTNÍ POPLATKY
– poplatek za psa - 80,- Kč/rok (každý další 120,- Kč/rok)
– poplatek za svoz komunálního odpadu - 520,- Kč/osoba/rok
S ohledem na mimořádnou situaci a omezenou pracovní dobu obecního úřadu je
úhrada místních poplatků prodloužena do 30.6.2020.
Poplatky je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na
číslo účtu 2420711/0100 (KB). Variabilní symbol je číslo vašeho domu.
A ještě jedna informace - sběrné dvory jsou do odvolání uzavřeny.

Statistika nuda je…
(Předín + Hory k 31. 12. 2019)
počet domů celkem
trvale obydlených domů
počet obyvatel

313
220
689
7

 narození
 úmrtí
přistěhovaní
odstěhovaní
nejstarší obyvatel
nejmladší obyvatel

6
10
8
94 let
3 týdny
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JPO Předín
V letošním roce řešila naše jednotka již devět mimořádných událostí, všechny v katastru obce Předín. Díky větrným dnům se jednalo hlavně o odstraňování popadaných stromů
z komunikací. Jednou jsme vyjížděli k požáru dřevěné maringotky. Na všechny vyhlášené
poplachy jsme dokázali ve stanoveném čase pro naši jednotku vyjet a splnit je. (Průměrný
čas výjezdu jednotky - od vyhlášení poplachu po ohlášení výjezdu operačnímu středisku
je necelých 7 minut). Od začátku roku využíváme jako doplněk komunikace s operačním
střediskem výjezdový tablet, díky kterému vidíme veškeré potřebné informace o zásahu již
při výjezdu a dokážeme tak efektivněji reagovat na vzniklou situaci. Tento tablet včetně
internetového připojení nám věnovala firma Jaronet.

5.2.2020 10:34
5.2.2020 11:36
10.2.2020 13:54
10.2.2020 20:08
10.2.2020 20:28
11.2.2020 06:20
19.2.2020 14:25
22.2.2020 13:40
25.3.2020 13:14

TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR

ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
ODSTRANĚNÍ STROMU Z KOMUNIKACE
OPLACH KOMUNIKACE
NÍZKÉ BUDOVY
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Ještě před začátkem koronavirových opatření stihli všichni velitelé a strojníci absolvovat předepsaný počet hodin odborné přípravy u HZS Kraje Vysočina. Martin Běhounek
dokončil základní čtyřicetihodinový velitelský kurz a posunul se na pozici Velitel družstva.
Od podzimu loňského roku je novým členem JPO Předín Jan Málek z Lesné. Honza
pracuje jako profesionální hasič, v současné době jako velitel stanice Moravské Budějovice. V naši jednotce zastává funkci velitel družstva, ale můžeme ho využít i jako strojníka,
nebo obsluhu motorové pily a hlavně můžeme zužitkovat jeho znalosti při odborné přípravě
ostatních členů.
Aktivní činnost v jednotce ukončil začátkem roku pan Vladimír Obůrka, který zastával funkci velitel jednotky, poté velitel družstva. Za jeho mnohaleté nasazení mu patří velké DÍKY!
Vlastimil Hons

Naši Soptíci
Máme za sebou sezónu OLMH 2019, která se skládala z 13. soutěží. Podzimní část
jsme zahájili 7. 9. v Budíkovicích. Naši mladí hasiči se nyní dělí na mladší A, mladší B
(přípravka nejmladších) a starší družstvo. V celkové tabulce OLMH se mladší A umístili na
12. místě a mladší B na 23. místě z 37 družstev. Starší se umístili na 13. místě z 33 družstev.
Ze starších nám odešli 2 svěřenci neb nám odrostli do dorostu. Jednalo se o T. Vídeňskou a S. Plocka. V říjnu jsme jako tradičně uspořádali pro naši omladinu rozlučku se
sezónou. Pro děti jsme připravili řadu soutěží a rozmanitého občerstvení. A rozloučili jsme
se s odchozími mládežníky.
Po skončení sezóny chodíme cvičit do tělocvičny. Máme vyhotovený rám simulující
mašinu, abychom mohli chodit trénovat i do tělocvičny. Děláme s dětmi různá cvičení
a hrajeme například i vybíjenou. Letos jsme byli nuceni kvůli pandemii Koronaviru chození přerušit do odvolání. I letos máme v plánu absolvovat s dětmi soustředění ve stanovém
táboře u Heraltic.
Karel Pokorný
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Čipování psů je povinné
Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Povinností chovatele psa je,
aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo
mikročipu, kterým je pes označen.
Štěňata musí být čipována s první
vakcinací vztekliny (cca. dvanáctý
týden věku). Pokud je štěně zakoupeno, už takové musí být označeno
čipem, které zajišťuje prodávající.
Za psa bez označení hrozí pokuta až
50 tisíc korun.
Velice důležitá věc, avšak bohužel zatím nepovinná, je zapsání čipu do registru. Toto by se mělo změnit nejdříve v roce
2022. Když bude pejsek očipovaný, ale zároveň nebude zapsaný v registru, ztrácí takové
označování doslova smysl. Do registru se zapisují zároveň s číslem čipu pejska i všechny
údaje majitele, které by například pomohly k dohledání, kdyby se pejsek ztratil. Proto jsou
na trhu čipy, které jsou dražší, protože obsahují “bezplatné“ zapsání do registru. Zároveň
existují levnější varianty, které vlastní registraci neobsahují.
Zavedení povinného označení psů (pokud budou evidováni v registru) by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
– zjištění identity psa v případě potřeby
– účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování předpisů (počtu držených zvířat,
věk, vakcinace apod.)
– postih chovatelů v případě týrání zvířat
– umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
– bude možné prokázat vlastnictví psa
– zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke
svému původnímu majiteli
Prosíme majitele psů, aby tak učinili co nejdříve a vyvarovali se tak pokutě a dalším
potížím s tím spojených.
Pokud budete mít o čipování zájem, kontaktujte mě na tel. čísle 734 489 989.
MVDr. Vojtěch Kos
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Přibývá krádeží jízdních kol
Policisté často řeší případy, jakými jsou krádeže jízdních kol. Z tohoto důvodu bychom
chtěli upozornit všechny majitele jízdních kol, aby svá kola řádně zabezpečili a tím tak
snížili riziko možného ukradení.
Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší nárůst je zaznamenán v jarních
a letních měsících, které nastávají. Slunečné dny lákají k celodenním výletům na kole
a v okamžiku, kdy majitelé nechají svá kola bez dohledu u koupališť, památek, restaurací či
obchodních center, se jejich bicykly stávají terčem zlodějů.
Krádeže jízdních kol poměrně obtížně objasňují. Ukradené jízdní kolo se poté stává
výhodným obchodním zbožím, které zloděj velice rychle zpeněží i za zlomek jeho skutečné
hodnoty.
Ke krádežím kol dochází na veřejných, dobře viditelných místech, a to i v denní dobu.
Krádež pachateli značně zjednodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá po dobu své
nepřítomnosti volně odložené, např. opřené o nějaký objekt (sloupy veřejného osvětlení,
lavičky, stromy, zábradlí), bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cyklista
kolo nechce nebo nemůže zajistit, měl by ho mít stále na očích. Jedná se zejména o případy,
kdy se při vyjížďce zastaví na občerstvení.
Pokud majitelé kolo zamykají, měli by zvážit, k čemu a jak je kolo připoutané. Na místech, kde jsou ukotvené pevné stojany na kola, je vhodné využít tohoto stojanu a jízdní kolo
k němu připevnit pevným lankovým nebo řetízkovým zámkem. Doporučuje se jízdní kolo
zamykat k pevnému objektu, kvalitním zámkem a na viditelném místě. Dále se doporučuje
jízdní kolo zamykat současně za rám a zadní kolo, které se hůře demontuje.
Policie ČR

KŘÍŽOVKA
Benjamin Disraeli (21. prosinec 1804 - 19. duben 1881), 1. hrabě z Beaconsfieldu.
Byl britský státník, člen Konzervativní strany, premiér a spisovatel. Jako mladík konvertoval k anglikanismu, nicméně byl prvním a jediným britským předsedou vlády s židovskými kořeny.
Zdroj: https://citaty.net/autori/benjamin-disraeli/clovek/
Trošku netradičně nemáme v křížovce místní osobnost či místo v okolí. Tohoto státníka
jsme zvolili pro jeho výrok, který vám odhalí tajenka a který v dnešní nelehké době dodává
špetku optimismu do našich životů.
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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 4.9.2020)
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