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Babí léto

Jako na houpačce
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání předínského zpravodaje jsem se zabýval některými problémy sužující dnešní svět. Naši zemi, náš region a naši obec, ve které žijeme nevyjímaje. Od té doby
uplynulo půl roku a lze konstatovat, že je to jako na houpačce. Například extrémní dlouhodobá sucha a strachování se o dostatek pitné vody v našem prameništi a budování nových
náhradních zdrojů, vystřídaly enormní dešťové srážky s přívalovými dešti, které kontaminovaly jímanou vodu natolik, že zásobování muselo být nahrazeno cisternami. Vlivem dešťů jsme byli opět svědky nežádoucí půdní eroze, zvláště ze zemědělských pozemků osetými
nebo osázenými široko řádkovým způsobem. Na jedné straně dobře, že prší, na druhé straně
jen bezradně sledujeme jak bláto a kamení, které totálně ucpává dešťové kanalizační stoky,
ohrožuje majetky občanů, infrastrukturu a v důsledku snižuje retenční schopnosti rybníků
do kterých jsou zaústěny. Co s tím? Budovat kanalizace o větších průřezech? Budovat protipovodňové hráze? Nebo jen změnit strukturu hospodaření v rámci zemědělství? Možná
z každého něco. Především je to a musí být o vzájemné komunikaci a vůlí všech zainteresovaných stran a odpovědných orgánů státní politiky o trvalé udržitelnosti krajiny.
Jako na houpačce se jeví i vývoj koronavirové pandemie. Po striktních tvrdých opatřeních a nařízeních z jarních měsíců letošního roku, došlo v letních měsících k jejich téměř
úplnému rozvolnění, abychom v těchto dnech opět čelili vysokému nárůstu infikovaných
osob a respektovali nová nařízení a omezení. I když odborníci s tzv. druhou vlnou pandemie
počítali, tak určitě ne v takové míře. Celá tato záležitost má značný dopad, kromě zdraví,
také na ekonomiku celé společnosti a její následky nepochybně ponesou i další generace.
Co s tím? Zatím jsem adekvátní řešení nezaznamenal. Zatím je na každém z nás jak k této
situaci přistupovat, kde se pohybovat, čeho se vyvarovat, jak chránit sebe a své okolí i když
se nám to může zdát jako zásah do osobní svobody každého z nás.

Co zbývá v letošním roce dokončit
V úvodníku tohoto zpravodaje jste mohli zaznamenat dopad koronavirové krize na ekonomiku jako takovou. Snížení výnosu rozpočtového určení daní postihlo i naši obec tzn.,
že plánovaný rozpočet na příjmové stránce nebude naplněn. Z tohoto důvodu byly některé
plánované investice posunuty do dalších let. To se však netýká prioritní akce výstavby inženýrských sítí v lokalitě Za Návesním rybníkem.
Práce na výstavbě inženýrských sítí pokračují dle harmonogramu. V současné době probíhá zadláždění chodníků, následovat budou finální povrchy obslužné komunikace včetně
konečných terénních úprava. V této chvíli jsou na prodej všech nabízených stavebních pozemků uzavřeny kupní smlouvy a kromě čtyř jsou profinancovány.
V letošním roce v průběhu září a října bude ještě realizována rekonstrukce veřejného
osvětlení v rámci programu EFEKT 2020, která bude spočítav ve výměně všech dosavadních svítidel se zahuštěním světelných bodů tak, aby výsledný efekt úspory a svítivosti byl
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Z této investice je vyloučena pouze ulice za
rybníkem, která bude v příštím roce řešena samostatně v rámci kabelizace a výstavby nové
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kioskové trafostanice formou dvojího investorství společnosti E.ON Distribuce a.s. (elektrické rozvody nízkého napětí) a Obce Předín (veřejné osvětlení).
S úctou a přáním všeho dobrého
Arnošt Urbánek, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období duben 2020 – červenec 2020
č. 11-20-2 ze dne 17. 04. 2020
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Závěrečný účet obce Předín za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2019 s výhradou a nepřijímá žádná nápravná opatření, neboť chyba byla již odstraněna.
– Účetní závěrku Obce Předín za rok 2019 bez připomínek.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 o poskytnutí dotace pro Komunitní školu Předín.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí dotace pro SDH Předín.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí dotace pro Sokol Předín, z.s.
– Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru pro služby Linky bezpečí, z.s. Praha.
– Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru pro služby Linky důvěry STŘED,
z.ú. Třebíč.
– Smlouvu o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, na zabezpečení provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2020.
– Poskytnutí finančního daru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Základní organizaci Třebíč na podporu sluchově postižených občanů.
– Poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč.
– Poskytnutí mimořádného daru pro Nemocnici Třebíč.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 2561 o výměře 871 m2.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 2559 o výměře 872 m2.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 2563 o výměře 871 m2.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 2562 o výměře 871 m2.
– Smlouvu o dílo mezi Obcí Předín a firmou INGELD s.r.o., Příční 924/4, Velké Meziříčí na opláštění altánu.
– Smlouvu o využívání služeb útulku pro opuštěná zvířata uzavřenou mezi Obcí Předín a Městem Třebíč, který provozuje Městský útulek pro opuštěná zvířata na adrese
Hrotovická 177, Třebíč.
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– Smlouvu o zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci uzavřenou mezi
Obcí Předín a Obcí Štěměchy.
– Smlouvu o dílo na zpracování podkladů a pomoc s výběrem dodavatele veřejného osvětlení vč. monitoringu v Obci Předín – SD2009 se zhotovitelem EFektivní OSvětlování
s.r.o. Česká Lípa na realizaci výběrového řízení „Oprava VO program EFEKT 2020“.
– Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Předín a společností MIDGARD
Networks s.r.o., Veveří 2581/102, Brno.
– Žádost společnosti MIDGARD Networks s.r.o., Veveří 2581/102, Brno o vybudování
centrálních rozvodů na bytovém domě č.p. 250 v obci Předín.
– Smlouvu č. 1040015942/014 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Předín a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice v souvislosti
s realizací stavby s názvem „Předín – u rybníka, obnova TS, ven. ved. VN, NN“.
– Výběr dodavatele na akci „VO program EFEKT 2020“ na základě Protokolu výběrové komise, a pověřuje starostu obce k podpisu rozhodnutí zadavatele o přidělení
zakázky společnosti PELMONT s.r.o., Pelhřimov, IČO: 25172786.
– Finanční částku na krytí nákladů na akci: „VO program EFEKT 2020“ z rozpočtu
obce Předín.
– Výběr dodavatele na akci „014D24100 0384 Předín – Dopravní automobil “ na základě Protokolu výběrové komise, a pověřuje starostu obce k podpisu rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky společnosti TECHSPORT, s.r.o., Brno, IČO: 25524135.
– Získání budovy č.p. 52 s přilehlými pozemky, dle návrhu Biskupství brněnského, prodejem orné půdy v k.ú. a majetku obce Předín.
– Záměr prodeje pozemku p.č. 385 k.ú. Předín o výměře 6346 m2.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 406/2019P na akci „Inženýrské sítě a komunikace
pro RD Předín“. Předmět díla se doplňuje o stavební objekt Veřejné osvětlení.
č. 12-20-3 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu vzdělávací činnosti
základních škol.
– Darovací smlouvu Nemocnice Třebíč na poskytnutí finančního daru.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 649/3 o výměře 772 m2.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 649/6 o výměře 849 m2.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 649/4 o výměře 790 m2.
– Kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku p.č. 2560 o výměře 871 m2.
– Smlouvu o dílo na vedení a zpracování monitoringu v obci Předín – SD2010 mezi
Obcí Předín a Efektivní OSvětlování s.r.o.
– Záměr prodeje části pozemku p.č. 1413/1 – ostatní plocha o výměře cca 270 m2 a p.č.
1413/1 – ostatní plocha o výměře 90 m2.
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Záměr prodeje části pozemku p.č. 1234/90 orná půda o výměře cca 55 m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1411/26 ostatní plocha o výměře cca 30 m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2525/9 ostatní plocha o výměře cca 30 m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1381/1 ostatní plocha o výměře cca 140 m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1234/3 trvalý travní porost o výměře cca 170 m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2525/5 ostatní plocha o výměře cca 10 m2.
Záměr prodeje pozemku p.č. 1411/34 ostatní plocha o výměře cca 164 m2.
Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě na ZŠ a MŠ Předín pro školní rok 2020/2021,
kdy klesne průměrný počet žáků ve třídě pod 15.
Souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Předín od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha, v rámci projektu obědy pro děti.
Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na
území Kraje Vysočina.
Smlouvu č. 1040017755/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Předín a E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Smlouvu o poskytnutí dotace ID FV02777.0092 z Kraje Vysočina na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování potřeb JPO.
Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. sml. 9420001947/4000231442.
Smlouvu o dílo č. 20-0358C mezi Obcí Předín a Plastikov, s.r.o. Jihlava na výrobu
a montáž plastových oken a hliníkových dveří v budově kulturního domu.
Žádost Římskokatolické farnosti Předín na poskytnutí finančního příspěvku na znovu
rozeznění zvonů (základní zvonění).
Spolufinancování projektové dokumentace na cyklostezku Předín – Štěměchy.
Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02759.0206 z Fondu Vysočiny, programu „Obnova venkovy Vysočiny 2020“ na realizaci projektu „Výměna oken a dveří v části
budovy kulturního domu“.
Kupní smlouvu s Římskokatolickou farností Předín, Předín 52 na odkup budovy Fary
a přilehlých pozemků.
Zařazení území obce Předín do území působnosti MAS Podhorácko na programové
období 2021 – 2027.

bere na vědomí:
– Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že byly schváleny účetní závěrky Mikroregionu
Podhůří Mařenky, Vodovody a kanalizace Třebíč a Svazku obcí pro komunální služby.
pověřuje:
– Radu obce k projednání ústní žádosti pana Jaromíra Ptáka na zakoupení koše na psí
exkrementy.
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Letem předínským světem
Vzhledem k dlouhodobému zákazu sdružování většího počtu lidí byla spousta plánovaných i pravidelných akcí zrušena. Coronavirová karanténa vnesla do naší obce nezvyklý
poklid, ale bohužel i velká omezení kulturního života.
Po usnesení Vlády ČR začala v Česku platit karanténa od pondělí 16. 3., posléze se celá
republika ocitla v nouzovém stavu, který se prodloužil až do 17. 5. Postupné uvolňování
skončilo až 1. 7., kdy jsme mohli vyjít na veřejnost bez povinné roušky. Kvůli těmto opatřením jsme přišli o velikonoční divadlo i tradiční pomlázku, pálení čarodějnic se stavěním
Májky, hasičskou okrskovou soutěž a noční soutěž mladých hasičů. Bohužel už teď je jasné,
že tím to zdaleka nekončí.
V následujícím přehledu je jen zlomek toho, na co jste běžně zvyklí.

Netradiční zasedání zastupitelstva obce
I zastupitelstva obce se dotkly jarní opatření a to hned 2 x. Svolané zasedání zastupitelstva dne 16. 3. muselo být zrušeno. Další termín zasedání byl stanoven o měsíc
později na 17. 4. Při tomto zasedání musely být ale dodržena stanovená hygienická
opatření. Zastupitelé zasedali v sále KD, u vchodu byla připravena dezinfekce i jednorázové roušky. Stoly pro jednotlivé zastupitele byly rozmístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe.

Ukazatele rychlosti a dopravní zrcadla
Koncem loňského roku byly v naší obci u silnice I/23 z důvodu zvýšení bezpečnosti
silničního provozu nainstalovány dva ukazatele průjezdní rychlosti. Jeden je umístěn o bytového domu č.p. 230, ve směru od Štěměchy a druhý ve směru od Hor u domu č.p. 161.
Na jaře letošního roku následovala druhá část a to instalace dopravních odrazových zrcadel.
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Nepřehledné křižovatky představují velké nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu. Proto bylo žádoucí umístit na rizikové křižovatky dopravní zrcadla, která zaručí dobrou viditelnost ze všech směrů. Celkem bylo instalováno pět dopravních zrcadel.

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
Dne 29. 6. 2020 se konalo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy. Kvůli nepřízni počasí se
uskutečnilo v budově školy. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 20 deváťáku. Nostalgie byla vidět jak na učitelském sboru, tak i u přítomných maminek, které se šťastným
úsměvem zatlačovaly v koutku oka slzičky. Starosta obce pronesl krátkou řeč a všem žákům
osobně pogratuloval a předal vysvědčení.
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Opláštění altánu
Zastupitelstvo obce Předín schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí Předín a firmou INGELD s.r.o. na opláštění altánu včetně montáže. Opláštění
bylo provedeno 14. 7. 2020. Jedná
se o PVC obvodové plachty. Vrchní
uchycení pomocí hliníkového profilu
pro snadné a rychlé usazení plachet
(posuvný systém), řemínky k zajištění srolovaných plachet, které jsou
namontovány kolem celého altánu. Dle potřeby a počasí se dají jednotlivá pole rozvinout
a tím v prostoru vytvořit nejen soukromí, ale i zábranu proti povětrnostním vlivům.

Přetékající rybníček u JZD
Na jednu stranu je dobře, že po
suchých letech prší, protože se zlepšuje vydatnost podzemních vod. Někde je už ale vody příliš a potůčky
a řeky takto velké množství vody
nejsou schopny pojmout, tak se rozvodňují. I u nás tato situace nastala
a rybníček u zemědělského družstva
je od jarních měsíců přeplněn. Při
každém dalším i menším deštíku
tak voda přetéká na hráz – vozovku
a rozlévá se do okolí.

Obnova JZD pokračuje
V současné době byl v areálu farmy Předín spuštěn provoz nové kruhové dojírny, která
nahradila starou nevyhovující tandemovou dojírnu. Výstavba dojírny je první ze tří etap
obnovy areálu, se stavbou dojírny proběhla také výstavba jímek.
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A na co dalšího se můžeme těšit?
Bohužel vám přinášíme opět pouze přehled, bez udání termínů. Akce se budou konat
nebo rušit s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
– pouťová zábava SOKOL Předín – ZRUŠENO
– pouťová zábava SDH Předín – ZRUŠENO
– ?? setkání seniorů – PRAVDĚPODOBNĚ ZRUŠENO
– ?? adventní tvoření
– ?? rozsvícení vánočního stromku
– ?? vánoční jarmark – PRAVDĚPODOBNĚ ZRUŠENO
– ?? předsilvestrovský výstup na Mařenku
– ?? Silvestr
– ?? Hasičský ples
– ?? Ples Sokola Předín

Svoz nebezpečného odpadu
Tuto sobotu 26. 9. 2020 se uskuteční svoz nebezpečného
odpadu:
– 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.

Pošta mění otevírací dobu
Hlavní klientelu České pošty tvoří dvě hlavní skupiny – dopolední klienti (senioři a maminky na rodičovské dovolené) a odpolední klienti (klienti v produktivním věku, kteří jsou
přes den v práci). Změnami otevíracích dob, které budou platit od 1. 10. 2020 našich pošt
včetně pošty ve Předíně, se snaží ČP vyjít vstříc oběma skupinám.
Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty si klade za cíl:
– zvýšit počet otevřených přepážek po celou dobu HPV
– zajistit obslužnost klientů i v pozdějších odpoledních časech
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– zvýšit rychlost obsluhy zákazníků
– zvýšit produktivitu pracovníků
– vytvořit personální kapacitu pro případné problémy související s COVID-19 v následujících měsících.
Hodiny pro veřejnost pošty Předín:
DEN:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Dopoledne
-08:00 – 11:00
-08:00 – 11:00
08:00 – 11:00

Odpoledne
15:00 – 18:00
-15:00 – 18:00
--Česká pošta

Objížďka Předín
– Lesná
Tato silnice je v nevyhovující
stavu už několik let. Její rekonstrukce byla plánovaná původně až
na příští rok. Krajský úřad, který je
investorem této akce získal na opravu finanční prostředky, tak k rekonstrukci může dojít už nyní. Jedná
se o rekonstrukci silničního svršku
krajské komunikace v úseku od křižovatky u KD se státní komunikaci
po označník začátku obce Lesná.
Termín uzavírky: 18. 09. 2020
od 07:00 do dne 30. 11. 2020 do
20:00.
Po naší dohodě s dodavatelem
bude umožněn přístup k budově
Kulturního domu na základě povolení stavby.
Trasa objížďky: sil. č. I/23
(Předín – Hory – Kasárna) – sil. č.
I/38 (Želetava) – sil. č. III/03832
(Lesná).
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Dobrá zpráva – zvony se nad Předínem rozezní
Vážení občané,
v předchozím čísle předínského zpravodaje jsem dostal otázku, co udělám pro to, aby
zvonily kostelní zvony.
V uplynulém období se nám podařilo nechat vyhotovit projekt opravy zvonové stolice,
nechat jej schválit památkáři a získat stavební povolení. Tesařská firma slíbila zahájení
prací na opravě dřevěné konstrukce, která drží zvony, na konec září. Potom bude ještě třeba
udělat novou elektroinstalaci ve věži kostela a nainstalovat elektrické vyzvánění.
Snažím se udělat vše pro to, aby zvony zvonily do letošních Vánoc.
Tyto opravy by nebylo možné realizovat bez přispění obce. Děkuji za schválení finančního příspěvku panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu. Máme udělané finanční rozpočty,
ale je třeba počítat s tím, že v takto starých prostorách se cena většinou navýší větším
poškozením dřevěných konstrukcí, než se původně očekávalo. Mrzelo by mě, kdyby se
zprovoznění zvonění nepodařilo dokončit, protože nebude dostatek peněz. Z těchto důvodů
se obracím na občany Předína s prosbou o finanční pomoc při opravě zvonění.
Přispět můžete do sbírky v kostele, zasláním peněz na účet číslo: 289 828 962/ 0300
případně mě předat peníze osobně. Na finanční dar Vám vystavím potvrzení. Kontakt na mě
je predin@dieceze.cz nebo telefon: 560 000 373.
Za vaši štědrost předem děkuji a těším se, až uslyším zvonit všechny tři předínské zvony.
Přeji vám pěkný podzim.
Tomáš Mikula, místní farář

Postup do třetí třídy
Již od sezony 2018/2019 mělo družstvo mužů Sokola Předín jediný cíl, a to postup ze
IV. třídy do třídy vyšší tedy III. K postupu bylo zapotřebí skončit na prvním místě a tedy
nutnost vyhrávat všechny zápasy. Tento tlak však mladé a nezkušené družstvo Předína nezvládlo a postup přenechalo ve všech směrech mnohem zkušenějším Čáslavicím.
Vyhlížel se soutěžní ročník 2019/2020 a sami hráči na sebe vytvořili tlak, že buď postoupí teď, nebo nikdy. Podzim začal úspěšně a podle představ. Do mužstva byli zdárně
zapracování hráči úspěšného dorostu. Muži Předína byli najednou v okresních fotbalových
kruzích bráni jako jedni z nejmladších a nejperspektivnějších na okrese, tvořeni pouze samými odchovanci. Po podzimní části, kdy Předín byl na prvním místě s deseti vítězstvími
a pouze jednou remízou, bylo málo pochybovačů, že se postup povede. Po kvalitní zimní
přípravě hurá do jarní části a v červnu slavit postup.
Tento plán neměl chybu a nikdo nemohl předpokládat, co přijde. Dne 7. 4. 2020 přišel
verdikt výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, že všechny amatérské fotbalové soutěže
v Česku byly kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně ukončeny. Konečné pořadí
amatérských soutěží zůstane podle aktuálních tabulek k 8. dubnu 2020, kluby nesestoupí
ani nepostoupí. Postup zase nevyšel. Až v červnu svitla naděje v tom, že některé mužstvo
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vyšší soutěž nepřihlásí a jím uvolněné místo bude nabídnuto nejlepšímu týmu z nedohraných IV. tříd. Tak se i stalo a díky nepřihlášení soutěže Dukovanami „B“, mohl Předín slavit
netradiční postup. Nyní si může každý udělat obrázek sám, zda Předín postoupil zaslouženě
nebo omylem. Není pochyb o tom, že po fotbalové stránce Předín do této vyšší soutěže
patří.
Kamil Vybíral

VOLBY
Hned po pouťovém víkendu nás čeká víkend volební. Tentokrát budeme odevzdávat
svůj hlas kandidátům do krajských zastupitelstev. V některých krajích se současně bude
volit i do Senátu.
Volby budou probíhat od pátku 2. do soboty 3. října. Termín krajských voleb stanovuje
prezident republiky a konají se každé čtyři roky.
Do zastupitelstev kraje je voleno nejméně 45 členů zastupitelstva, nejvíce 65 členů.
Počet je určen počtem obyvatel daného kraje – do 600 tisíc obyvatel 45 členů, od 600 tisíc
do 900 tisíc obyvatel 55 členů, nad 900 tisíc obyvatel je to 65 členů.
Specifické pro tyto volby je to, že mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a jejich koalice.
I zde platí hranice 5 %, které musí strany, hnutí nebo koalice dosáhnout, aby postoupily
k rozdělování mandátů. Volič může využít preferenčních hlasů – maximálně 4 preferenční
hlasy na jedné kandidátce. V rámci jednotlivých volebních obvodů se posléze rozdělují
mandáty poměrným volebním systémem.
Letos budou volby ale přece jen trošičku jiné. Všudy přítomná hrozba nákazy virem
Covid 19 a zpřísňující se bezpečnostní hygienická opatření zasáhla i do krajských voleb.
Musíme tedy počítat s tím, že do volební místnosti smíme vstoupit pouze se zakrytými
dýchacími cestami a po použití připravené dezinfekce. Před volební komisí odkryjeme obličej kvůli ztotožnění na nezbytně nutnou dobu. Prostor volební plenty bude v pravidelných
intervalech dezinfikován.
Další volby nás čekají v následujícím roce 2021 a to do Poslanecké sněmovny.
Všem voličům přejeme šťastnou ruku.

Hasiči nezahálí
SDH
I činnost předínského sboru poznamenala v jarních měsících koronavirová omezení.
Z tohoto důvodu byly omezeny veškeré sportovní aktivity dětí i dospělých. Neuskutečnila
se tedy ani okrsková soutěž, ani tradiční předínská noční soutěž mladých hasičů. Naštěstí se
některá opatření uvolnila a mohli jsme tedy alespoň zorganizovat týdenní táborový pobyt
mladých hasičů u Heraltic.
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V měsíci červnu se nám podařilo realizovat nákup vozíku pro přepravu vybavení na
soutěže v požárním sportu. Vozík nám na míru postavila firma Vezeko Velké Meziříčí. Konečná cena se zastavila těsně pod 60 000,- Kč. Formou dotace přispěla částkou 40 000,- Kč
Obec Předín.

JPO
Od začátku roku jsme řešili 18 mimořádných
událostí.
Zatímco jsme v loňském roce čelili převážně
suchu, letos jsme se ocitli na druhé straně barikády
a hlavně v letních měsících jsme likvidovali následky přívalových srážek. Můžeme být jen rádi, že má
naše obec zrealizována alespoň částečná protipovodňová opatření. Doufejme, že další po letošních
zkušenostech snad přibudou a nebudeme muset řešit
situaci jako sousedé v Opatově.
K poslední události jsme byli povoláni 26. 8.
Jednalo se o zlomený strom nad Předínem, který
zůstal zavěšen nad nedávno zrekonstruovanými
božími muky a hrozil jeho pád na komunikaci I/23.
Tento zásah byl zatím jedním z nejzajímavějších
v tomto roce.
Kvůli silnému větru a ochraně historické památky nebylo možné strom bezpečně odstranit
a po dohodě s PČR byla komunikace nakonec do
ranních hodin uzavřena. Hned ráno 27. 8. jsme tedy
vyjížděli k této události znovu a za pomocí výškové
techniky a autojeřábu byl strom bezpečně odstraněn.
Celou dobu jsme spolupracovali s HZS Kraje Vysočina, Stanice Třebíč.
14

Zásahy v roce 2020 k 31.8.
26.8.2020 15:59

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci

22.8.2020 15:51

TECHNICKÁ POMOC

Opatov

Pročištění kanalizace, čerpání vody ze sklepů

17.6.2020 14:08

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Pročištění kanalizace

15.6.2020 18:10

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Čištění kanalizace

13.6.2020 13:08

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Pročištění kanalizace

9.6.2020 18:12

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Pročištění kanalizace

7.6.2020 19:49

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Čerpání vody

12.5.2020 16:50

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Asistence při pálení klestí

10.5.2020 16:32

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění nebezpečného hmyzu

25.3.2020 13:14

POŽÁR

Předín

Likvidace požáru dřevěné maringotky

22.2.2020 13:40

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Oplach komunikace

19.2.2020 14:25

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu z komunikace

11.2.2020 06:20

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu přes komunikaci

10.2.2020 20:28

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu přes komunikaci

10.2.2020 20:08

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu přes komunikaci

10.2.2020 13:54

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Strom přes komunikaci

5.2.2020 11:36

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu z komunikace

5.2.2020 10:34

TECHNICKÁ POMOC

Předín

Odstranění stromu z vozovky

Během listopadu nás čeká ještě jedna slavnostní událost. Pokud půjde vše podle plánu,
převezmeme do užívání nový dopravní automobil pro přepravu osob, historicky první nové
vozidlo, které bude mít naše jednotka k dispozici.
Vlastimil Hons

Komunitní škola Předín
NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Cvičení pro ženy – kalanetika
(1 lekce 60 min)
Kurz povede Olga Píšová. Cvičení se bude konat vždy v úterý v přísálí KD od 19:00 –
20:00 hodin. Zahájení kurzu 8. 9. 2020.

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 přísálí KD od 19:00
– 20:00 hodin. Zahájení kurzu 10. 9. 2020.

Kurz keramiky
– připravujeme – s ohledem na vývoj epidemiologické situace
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Dále připravujeme:
– Kurz rukodělných prací – adventní tvoření – 27.11.2020
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

RE-USE centrum v Třebíči
Svazek obcí pro komunální služby bude v Třebíči provozovat takzvané re-use centrum.
Jde o centrum pro opětovné využití funkčních elektrospotřebičů, nábytku či nádobí. Svazek
tím chce předcházet odkládání ještě použitelných věcí mezi odpad. Vznik RE-USE centra
je jedna z aktivit, které jsou součástí veškerých možných snah o minimalizování vzniku
odpadu. To, co se odevzdá na RE-USE centrum, není totiž považované za odpad.
Centrum pro druhou šanci věcem bude fungovat v Hrotovické ulici v hale za sídlem společnosti Esko-T, která je servisní organizací svazku. Halu je ještě nutné stavebně upravit,
centrum tak bude zprovozněné na konci letošního či na začátku příštího roku.
Použitelné věci, které sem lidé z obcí, jež jsou členy svazku, odloží, si jiní budou moci
odnést zdarma nebo koupit. V praxi to bude fungovat tak, že lidé přivezou přebytečné elektrospotřebiče, nádobí, knížky, hračky či některé druhy nábytku. Obsluha předměty přijme,
naskladní a centrum je pak za symbolickou cenu prodá zájemcům. Ceny se zde budou pohybovat v řádech desítek korun. Výtěžek z prodaných věcí bude příjmem útulku pro opuštěná
zvířata. Lidé tak pomohou dvakrát.
I sběrné dvory se do této aktivity postupně zapojí a to tak, že i zde budou moci lidé
přebytečné, ale ještě použitelné předměty odkládat a odtud se věci převezou do RE-USE
centra.
Re-use centra už fungují i dalších českých městech, jako je např. Brno, Chrudim a další.

Mateřská školka v novém školním roce
Naše mateřská škola byla od 16. 3. 2020 uzavřena z důvodu koronavirové epidemie
a otevřela se 25. 5. 2020 pro omezenou skupinu dětí. V době letních prázdnin byl provoz
MŠ od 1. 7. – 10. 7. a od 17. 8. – 31. 8. 2020. Během uzavření MŠ proběhla výmalba šatny
2. třídy a celého schodiště včetně spodní chodby, byly vyčištěny koberce. Průběžně jsme
udržovaly školní zahradu, zvětšily jsme dopadové plochy pod herními prvky, zasadily jsme
do živého plotu 11 jedliček, které nám věnoval OÚ Předín. Předškoláci, kterých letos bylo
14, přišli o zápis do základní školy, na který se tolik těšili. I zápis do mateřské školky proběhl v květnu za přísných hygienických opatření bez dětí, všem 9 žádostem o přijetí dítěte
do MŠ bylo vyhověno.
MŠ bude tento školní rok navštěvovat 36 dětí, které budou rozděleny podle věku do
dvou tříd. V 1. třídě bude 19 dětí a ve 2. třídě 17 dětí. O mladší děti v 1. třídě se budou starat
paní učitelky Jana Málková a Ivana Navrátilová, s dvouletými dětmi bude pomáhat chůva
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Kateřina Šplíchalová. Ve
2. třídě starších dětí budou
pracovat paní učitelky
Miroslava Průšová a Markéta Hanzalová. O čistotu v MŠ, přípravu svačin
a dovoz a výdej obědů se
budou starat paní Helena
Šplíchalová s paní Janou
Marečkovou.
Tento školní rok jsme
náš ŠVP nazvaly Od podzimu do léta pohádka
k nám přilétá, takže celý
rok bude u nás ve školce
tak trochu pohádkový. Budeme si spolu hrát, vyprávět si příběhy, učit se naslouchat, hrát
divadla, zpívat, tančit, cvičit, poznávat přírodu – zvířata, rostliny, stromy, učit se navzájem
se respektovat a být respektován, připravovat se do školy…
Tak tu máme zase nový školní rok, který nebude takový, na jaký jsme byli zvyklí. Do
odvolání nesmíme s dětmi do divadel, na vzdělávací programy, divadla nesmí k nám do
školky, my nemůžeme na společné vycházky se žáky ZŠ ani chodit cvičit do tělocvičny.
Moc se těšíme na děti, na jejich smích, zvědavé otázky a bezprostřednost, vždyť školka bez
dětí byla tak smutná a opuštěná. Uděláme vše pro to, aby se děti v naší MŠ cítily vítané,
šťastné a v bezpečí. Pevně věřím, že společně zvládneme i překážky, které nám možná
nadcházející období nachystá.
Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně optimismu a krásné podzimní dny.
Miroslava Průšová

Deštivé dny znečistily prameniště pitné vody
Mnohým z nás přišla přes Mobilní rozhlas ve středu 17. 6. SMS zpráva o tom, že voda
tekoucí z předínského vodovodu není pitná. V důsledku předchozích vydatných dešťů a těžby kůrovcového dřeva v bezprostřední blízkosti prameniště došlo ke kontaminaci prameniště,
které zásobuje pitnou vodou naši obec i sousední
Opatov a Štěměchy.
Dodávka pitné vody byla nahrazena třemi cisternami, které stály u školy, u kostela a na křižovatce u mostu. Lidem tak nezbývalo nic jiného,
než chodit s kanystry pro vodu. Společnost VAS
Třebíč, která má správu a údržbu místního vodovodu na starost, cisterny pravidelně doplňovala,
aby předínští nezůstali bez pitné vody.
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Současně se pracovalo na odstranění problému. Společnost VAS nejprve čistila prameniště chemicky, ale po dlouhodobém neúspěchu a dalších vydatných srážkách, se přistoupilo k mechanickému čištění. Byla dovezena mobilní čistící stanice, která začala ihned
pracovat na pročištění vody od rašelinných bakterií.
Povedlo se. Pitná voda začala téct z kohoutků 14. 8., tety po dvou měsících od začátku
této nepříjemné situace.
Našim obyvatelům chceme poděkovat za trpělivost v této nepředvídané situaci. Aby se
tento problém v dalších letech neopakoval, připravuje naše obec ve spolupráci se společností VAS soubor opatření, předcházejících takovýmto událostem. Plánuje se rozšíření prameniště o tři další zdroje pitné vody a zároveň případné propojení jednotlivých zdrojů. Tím
by byla zajištěna dodávka pitné vody v případě kontaminace, či nedostatečné síly pramene
na další z nich. V současné době bylo zahájeno stavební řízení k zprovoznění těchto nových
zdrojů, které po realizaci slibují dostatečnou vydatnost i kvalitu.

Zasedání zastupitelstva obce a rady obce
A zase máme další rok úřadování za námi a proto je čas na náš přehled, jak se zastupitelé, jimž jste dali ve volbách důvěru, zúčastňují zasedání zastupitelstva obce.
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 4x.
Zdeněk Skála
Arnošt Urbánek
Eva Boudová
František Vrbka
Stanislav Tománek
Vlastimil Hons
Štěpánka Cejpková
Ladislav Píša
Ivana Navrátilová
Bohumil Královský
Jana Suchnová
Jitka Tománková
Karel Pokorný
Miroslav Tindl
Jiří Ježek
 – přítomen;

16.10.2019
















18.12.2019














o

o – omluven;

16.03.2020

zrušeno

17.04.2020














o

16.07.2020


o

o




o






x – neomluven

Pravidelně 1x za 14 dní se schází rada obce, která se sešla 17x.
Štěpánka Cejpková
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pořádá

NÁBOR DO FOTBALOVÉ
ŠKOLIČKY
pro kluky i holky
pro ročníky 2014, 2015 a 2016
-

Přiveďte vaše děti k všestrannému tělesnému rozvoji a radosti z pohybu.

-

Pohybové aktivity obsahují základní prvky gymnastiky, atletiky a fotbalu.

-

Nabízíme učení fotbalu zábavnou a pestrou formou her.

-

Sportovní přípravu vede kvalifikovaný trenér kopané – licence UEFA C.
Pokud už patříte mezi starší kluky nebo holky můžete se připojit k dalším kategoriím:
o

Dorost

ročník 2002 a 2005 (trenér Vídenský Bohumil, tel. 608 738 844)

o

Starší žáci

ročník 2006 a 2007 (trenér Novák Miroslav, tel. 606 402 291)

o

Mladší žáci

ročník 2008 a 2009 (trenér Novák Miroslav, tel. 606 402 291)

o

Starší přípravka

ročník 2010 a 2011 (trenér Veleba Dominik, tel. 775 657 823)

o

Mladší přípravka

ročník 2012 a 2013 (trenér Vídenský Bohumil, tel. 608 738 844)

Trénujeme na místním fotbalovém hřišti, v zimě v tělocvičně ZŠ Předín.

Pokud máte jakoukoliv otázku nebo chcete zjistit, kdy která kategorie trénuje, využijte uvedená telefonní
čísla trenérů jednotlivých kategorií nebo použijte kontakty na hlavního trenéra:
Vídenský Bohumil tel.: 608 738 844

email: bvidensky@spst.cz
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Dětský den –
Olympijské hry
Dne 8. srpna se uskutečnil dětský
den s názvem OLYMPIJSKÉ HRY
S ASTERIXEM A OBELIXEM, který
se konal v areálu u Strhánky.
Letošní ročník byl hned v několika
směrech ojedinělý, jelikož se z důvodu
koronaviru nekonalo pálení čarodějnic,
stavění Máje, tak jsme se společně s pořadateli rozhodli spojit vše dohromady
a udělat jednu velkou akci.
V praxi to vypadalo tak, že nejdříve
se na cestu za olympijskými disciplínami vydaly děti. Ty se posilnily před úkoly kouzelným nápojem u druida Panoramixe přímo z kotlíku, aby měly dostatek
sil na hod oštěpem u Obelixe, jak jinak
než na kance. Dále musely zvládnout
slalom na odrážedle nebo koloběžce.
Následoval kroket, sražení kuželek koulí, kop do brány nebo poznání a následné složení vlajky České republiky. Samozřejmě nesměl chybět ani Asterix, u kterého se střílelo
z kuše. Jelikož se tento ročník nesl v duchu olympijských her, tak jako odměnu děti
dostaly medaile, kouzelný nápoj a sladký balíček. Jako zpestření bylo připraveno malování na obličej a také karikaturista.
Jelikož byl krásný slunný den, tak byl pro děti připraven vor, na kterém se zájemci
z řad dětí i dospělých mohli svést. Pak následovalo postavení Máje a po setmění byl
zažehnut plamen pod symbolickými čarodějnicemi a pro děti bylo nachystané ještě
jedno překvapení a to promítání pohádky Asterix a Obelix. Pak už následovala volná
zábava. K dispozici byly nejrůznější pochutiny, a kdo měl náladu, mohl si zatančit na
reprodukovanou hudbu.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na zajištění této akce podíleli, bez
nich by se totiž neuskutečnila. Vám patří velké díky a příští rok na viděnou.
Ivana Navrátilová

Pejsci ve volné přírodě
Jak se chovat se svým pejskem ve volné přírodě a z pohledu myslivců v honitbě? Položili jste si majitelé čtyřnohých mazlíčků někdy takovou otázku? Pokud ne, tak v následujících
řádcích se Vám pokusíme poskytnout pár informací k takovému zamyšlení.
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Z pohledu legislativy:
Citace ze zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v aktuálním znění, §9, odst. 1: „Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným
zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat
a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb
jako součástí krajiny.“
Citace ze zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v aktuálním znění, §10, odst. 1: „Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových
chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“
Citace ze zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v aktuálním znění, §56: „Za škodu na zvěři
odpovídá každý, kdo ji způsobil porušením právní povinnosti. Škodou na zvěři se rozumí
zejména neoprávněný lov zvěře (pytláctví), úhyn zvěře, zničení hnízdišť, poškození nebo
zničení prostředí nutného pro život zvěře a vypuštění živočichů, kteří mohou narušit přírodní rovnováhu nebo narušit genofond geograficky původního druhu zvěře. Na náhradu
škody má nárok uživatel honitby. Pro uplatnění nároku na náhradu této škody platí obecné
předpisy.“
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že návštěva s pejskem ve volné přírodě, resp. v honitbě, má určitá omezení a ne vše je Vám a vašemu mazlíčkovi dovoleno. Legislativa jasně
vyžaduje, že pejsek (i jiné domácí zvíře) nesmí volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého
majitele nebo vedoucího. V legislativě není sice explicitně uvedeno, že pejsek musí být na
vodítku, ale na druhou stranu, kolik majitelů pejsků má svého mazlíčka vycvičeno tak, že
poslouchá na slovo, resp. písknutí? Odpověď: Téměř nikdo, ale spíše vůbec nikdo! Jaký
z toho vyvodit závěr? Asi takto. Poslušní pejsci mohou jít se svým vůdcem bez vodítka, ale
musí být pod stálým vlivem svého vůdce nejlépe v jeho blízkosti. Na vodítku určitě vodit ty
pejsky co mají své vůdce, jak se říká „na háku“ a zcela ignorují vůdcovy pokyny.
Z pohledu myslivců je žádoucí, aby v období květen, červen, červenec byli ve volné
přírodě všichni pejsci na vodítku, protože je to období kladení a vyvádění mláďat.
Co na závěr? Žádost,
aby se majitelé pejsků chovali odpovědně a uvědomili si, že v okamžiku kdy
vyrazí se svým pejskem do
přírody, tak se mohou potkat s řadou volně žijících
živočichů. A s těmito živočichy by vaši pejsci neměli
v žádném případě přijít do
kontaktu.
Za Myslivecké sdružení
Předín Z. Skála a F. Vrbka
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Pozdrav od zpěváčků ze školy
Po krátké odmlce se opět ozýváme, abychom pozdravili nejen všechny naše věrné posluchače, ale i ty, kteří nás ještě nikdy neslyšeli. To se totiž může klidně změnit. V posledních letech se naše účinkování ustálilo na několika pevných bodech a termínech, jako je
předvánoční koncert v kostele i ve škole, vystoupení pro seniory, jarní koncert a vítání
občánků. Zatímco poslední předvánoční koncert jsme ještě zvládli a věříme, že se vydařil,
také letošní vítání občánků proběhlo jak má, poslední jarní koncert 2020 se vůbec neuskutečnil. Nezbývá, než doufat, že se současná složitá situace opět uklidní a budeme moci dále
rozdávat radost všem, kteří nám fandí a náš zpěv mají rádi.
Na konci loňského školního roku se Pavoučci, nebo spíše pouze p. učitelka Pavla Vídenská musela rozloučit s mnoha zdatnými a zkušenými zpěváky, kteří pokračují ve své
životní trase na nových školách. Dodatečně jim přejeme vše hezké a ať je hudba provází
i nadále. Bude se nám opravdu stýskat! Uvidíme, zda naše řady rozšíří noví šikovní zpěváci.
Předínská škola má totiž mnoho báječných a talentovaných dětí. Škoda jen, že některé tento
dar nerozvíjí a neposouvají dál. V našem zpívání by spousta z nich byla velkou posilou.
Budeme tedy doufat, že mezi naše malé i větší zpěváky přibudou nové talenty, které posílí
naše prořídlé řady a podaří se nám společně hezky trávit společný čas hudbou a dělat radost
nejen sami sobě, ale také všem, kteří za námi dorazí na společná vystoupení. Ať je nám tedy
všem stále do zpěvu.
Pavla Vídenská.
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Začátek nového školního roku v předínské škole
1. září začal školní rok 2020/2021. V tento den se poprvé po dlouhé době otevřely dveře
školy všem žákům. Z důvodu epidemie COVID-19 byla škola od 16. března uzavřena a žáci
se vzdělávali distančně. Byla to pro všechny nová a velice složitá situace, vypořádat se s ní
museli děti, rodiče i učitelé. Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří svým
školákům doma se vzděláváním pomáhali.
Od 11. května chodili do školy deváťáci, aby se připravili na přijímací zkoušky na střední
školy. Od 25. května mohli nastoupit žáci prvního stupně a od 8. června se ve škole po týdnu
střídali žáci druhého stupně. Byl to trošku blázinec, ale zvládli jsme to a všichni si přejeme,
aby se podobná situace už nemusela opakovat. Ne všechno se dá totiž naučit doma u počítače.
Aneb jak pravil Jan Amos Komenský: „Jen lidé školou vzdělaní v pravdě lidmi jsou“.
Provoz školy se snažíme co nejvíce přizpůsobit běžnému režimu, byla třeba jen drobná
organizační opatření. Vše důkladně uklízíme, dezinfikujeme, hodně větráme, roušky naštěstí nosit nemusíme. Zatím nefungují odpolední zájmové kroužky, takže žáci odcházejí ihned
po vyučování domů. Do školy je zakázán vstup rodičům a všem cizím osobám. Děti, které
mají příznaky respiračních nemocí, musí zůstávat doma. To bude trošku problém, protože
v podzimních a zimních měsících tradičně vydatně smrká a kašle celá škola. Zrušili jsme
všechny aktivity, které přímo nesouvisí s vyučováním (výlety, exkurze, divadla,…) a snažíme se dohánět učivo z minulého školního roku.
Když nebyly ve škole děti, nastoupili řemeslníci a podařilo se zvládnout hodně práce,
která se v době výuky zvládnout nedá. Co se tedy
dělo ve škole během jejího uzavření a prázdnin?
– výmalba školní kuchyně, školních chodeb
a třech tříd
– nová podlahová krytina ve dvou třídách
– nový nábytek ve dvou třídách
– vybavení školní kuchyně a školní jídelny
novou chladící technikou /mrazák, lednice,
chladící pult na saláty a kompoty/
– revitalizace školní zahrady
Teď škola dost nutně potřebuje novou střechu,
při vydatném dešti nám na několika místech zatéká
a to není dobré. Máme přislíbeno od pana starosty,
tak snad se to co nejdřív povede.
A na závěr jedna dobrá zpráva – do lavic předínské školy letos zasedlo 16 prvňáčků, jsou moc
šikovní a ve škole se jim líbí ☺ !
Žákům, učitelům a rodičům přeji klidný
a úspěšný školní rok, pokud možno bez bacilů ☺!
Mgr. Libuše Vyhnálková
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Houbařská sezona začíná
Policisté na Vysočině každoročně v období letních měsíců řeší případy, které mají souvislost s houbařením. Odjakživa jsme byli národem houbařů, a proto bychom měli mít na
paměti, že při pobytu v lese na nás mohou číhat různá rizika. Z tohoto důvodu bychom při
sbírání hub měli být obezřetní a dodržovat několik základních pravidel.
V prvé řadě si řidiči, kteří na houby přijedou autem, musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno lesním zákonem. Mnozí totiž motorové vozidlo zaparkují
přímo před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího
mimo komunikaci. Tímto se ale dopouští protiprávního jednání, a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který policisté mohou na místě v příkazním
řízení uložit pokutu, a to až do výše dvou tisíc korun. Řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do
lesa, rovněž hrozí postih. Když už ale nalezneme vhodné místo k parkování, tak je velice
důležité vozidlo řádně zajistit, a to jak proti krádeži, tak i proti pohybu. Je zapotřebí zkontrolovat, zda jsou dovřená okna, zajistit vozidlo mechanickými bezpečnostními prvky, pokud je jimi vybaveno a zkontrolovat obsah cenností, které v žádném případě nenecháváme
ve vozidle. Vozidla, která jsou takto odstavená a zdánlivě opuštěná, bývají totiž častým
terčem zlodějů. Nedávejme jim proto sebemenší příležitost, aby nás okradli. Policisté ale
v souvislosti s houbařením neřeší pouze přestupky v dopravě a špatné parkování, ale velmi
často také pátrají po osobách, které se v lese ztratí nebo při sbírání hub zabloudí.
Těmto případům ale lze předcházet dodržením několika jednoduchých zásad:
– Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud jste v neznámém
lese, snažte si zapamatovat orientační body, podle kterých najdete cestu zpět.
– Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte,
můžete si přivolat pomoc.
– Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdete na houby a kde je
přibližně budete sbírat.
– Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky.
V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné prostředky, které nám mohou zachránit život. Jedná se především o spreje pro astmatiky, repelenty na ochranu proti
bodavému hmyzu, případně proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit trvalé
následky.
Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že není důležité to, kolik hub nasbíráme, ale především to, abychom se v pořádku vrátili domů. Když tedy tato jednoduchá
pravidla budeme při pobytu v lese dodržovat, budeme mít jistotu, že v případě jakékoliv
nepříjemné události, která nás může potkat, se nám včas dostane potřebné pomoci.
Policie ČR
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Z kroniky předínské
Letos po pár suchých létech nastalo opět velmi proměnlivé počasí. Horké dny střídaly
velmi deštivé. Pokud je však vody mnoho dokáže značně potrápit. Přílišné deštivo dokázalo
potrápit obyvatele v naší obci i v minulosti.
„V srpnu tohoto roku bylo slunečno a teplo. 4. srpna bylo naměřeno až 40° tepla. Odpoledne pak přišla ohromná bouře s takovým množstvím vody, že se ulice změnily v řeky.
Silnice a cesty byly velmi poškozeny. Rybník byl během půl hodiny plný tak, že voda tekla
přes hráz. Mnoho luk bylo zaplaveno. Most státní silnice nestačil pojmout hrnoucí se množství vody a tato tekla přes silnici. Hladina zde stoupla tak vysoko, že zaplavila u Kašpárků,
Bobků a Šilhavů. I v jiných domech a dvorech způsobila voda značné škody. K dovršení
všeho padaly také kroupy, které
velmi poškodily slibnou úrodu.
Ovsy byly vytlučeny z jedné pětiny. Koncem srpna přišla opět
velká bouře. Kroupy sice nepadaly, ale vody bylo snad ještě
více.“ (úryvek z kroniky 1951).
Že tato událost nebyla ojedinělá, ukazují i fotografie z obdobných povodní, jenž mají
mnozí v živé paměti (19. 4.
2004).
Lenka Pokorná
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Mladí hasiči
V letošním roce, jak si jistě všichni všimli, zkomplikoval všechno Coronavirus nebo-li
Covid 19. Proto jsme ani my nemohli kvůli dočasnému zákazu veřejných a sportovních akcí
do půli července vyvíjet žádné aktivity.
Až počátkem srpna jsme uspořádali týdenní tábor v Heralticích, který se konal od
8. 8. do 15. 8. pod vedením Jiřího Ozoráka, Vlastimila Honse a Zdeňka Suchého. Pro děti
byly připraveny různé soutěže, naučné činnosti, návštěva Hasičského muzea v Heralticích
a spousta dalších aktivit. Stejně jako loni byly děti nadšené a celých sedm dní si užily, jak se
patří. Zprávičky a fotografie z tábora si může každý skouknout na stránkách SDH PŘEDÍN.
Letos byla zrušena i Okresní liga mladých hasičů, a tak došlo k tomu, že se vedoucí hasičských týmů smluvili a spáchali takzvanou Podzimní ligu mladých hasičů. Liga se
skládala z 8 soutěží a započala 29. 8. v Častohosticích noční soutěží. Dále pak následovali
5. 9. Budíkovice, 6. 9. Kněžice, 12. 9. Markvartice, 13. 9. Rokytnice nad Rokytnou, 19. 9.
Heraltice a poslední závod se uskutečnil 20. 9. ve Výčapech, kde byla zároveň ukončena
letošní sezóna.
A co bude dál? Uvidíme…
Karel Pokorný
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Hledáme domov
ROMAN

WOODY

Rasa: kočka evropská, kastrovaná.
Povaha: akční kocourek, se kterým se nebudete
nudit. Vymazlený, kontaktní a ve všem asistující.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: Vhodný do domku se zahradou
i do bytu nejlépe k jinému kočičímu parťákovi,
se kterým vybije svoji energii.

Rasa: kříženec Německého teriéra.
Povaha: velmi aktivní a hravý, nevhodný k jiným zvířatům.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: domek se zahrádkou a s aktivními páníčky.

TANNY

CORNY

Rasa: kříženec drobného vzrůstu.
Povaha: velice hodná, mazlivá, přátelská.
S ostatními zvířaty se snáší dobře.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: byt nebo dům se zahradou.

Rasa: kříženec drobného vzrůstu.
Povaha: klidná, mazlivá, trochu bojácná.
Vhodná spíše jako jediný pes.
Po zdravotní stránce: bez problémů.
Ideální domov: byt nebo dům se zahradou

Bližší informace o zvířatech umístěných v útulku Vám rádi poskytnou ošetřovatelé při
osobní návštěvě.
Městský útulek pro opuštěná zvířata Třebíč, ul. Hrotovická 177
www.policietrebic.unas.cz/page47.html; www.facebook.com/trebicskyutulek/
pondělí – pátek:
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
sobota – neděle, svátky:
10:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Finanční příspěvky a dary můžete zasílat na účet 107-8023050277/0100.
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Čtenářské okénko
Barbora Vajsejtlová – Mami, přidej!

Lee Harrisová – Vražda na silvestra

Chcete být supermatkou? Tak na to rychle zapomeňte… Příběh čtyřicetileté matky dvou dětí, která má lehkou nadváhu,
práci, kterou nenávidí, a pocit, že se s tím
nedá vůbec nic dělat.

Detektivní případy bývalé jeptišky Christi Bennettové jsou plné záhad a napětí.
V každém příběhu řeší nové případy vyzbrojená pouze důvtipem a dokonalou
znalostí života.

Marcela Mlynářová – Zač je života
loket

Irena Kaftanová – Příběhy čertíka
Marbulínka

Autorka se v knize vrací do doby svého
mládí. Pro ni typickým humorem líčí radosti při hledání partnera, svá manželství,
svatbu syna a nezapomíná ani na výlety,
které absolvovala se svou matkou. S vtipem řeší úsměvné, ale i vážné životní
situace.

Věříte na peklo? Věříte na čerty? Nevěříte?
Tak tato knížka vám bude vyprávět příběh
o jednom takovém čertíkovi. Jmenuje se
Marbulínek a je to moc roztomilý čertík.
Má malé růžky v černých vláskách a černá
šibalská očka. A zažívá různá dobrodružství, o kterých se dočtete v této knize
Dana Brychtová
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Křížovka
Pro každé roční období se najde příhodná pranostika. Některé dny mají svá rčení nebo
přísloví. Jedno takové, vztahující se k patronu české země i našeho kostela, vyluštíte
v křížovce.
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Mobilní rozhlas
Předín zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

predin.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Informace z úřadu

Krizové informace

Hory

Nevidomí a slabozrací

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Předín, IČ 00290181, se sídlem Předín 243, Předín,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
obec Předín, IČ 00290181, se sídlem Předín 243, Předín
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Eva Boudová, telefon: +420728135342, email: eda.boudova@seznam.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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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 28.2.2021)
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