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Zimní radovánky

Poděkování
Rádi bychom využili příležitosti a touto cestou poděkovali našemu bývalému starostovi, příznivci předínského fotbalu a ochotnického divadla, sousedovi a kamarádovi panu Arnoštu Urbánkovi, za jeho mnohaleté společenské aktivity, obětavé úsilí
a práci pro bohatší a zajímavější život v naší obci. Do dalších let přejeme mnoho štěstí,
pevné zdraví a zejména hodně životního optimismu a elánu, a aby bylo konečně méně
starostí se starostováním a zbylo více volného času na přírodu, zahrádku a vnoučata.

Vážení,
dne 1. 2. 2021 jsem byl po předchozích dohodách zastupitelstvem Obce Předín zvolen
starostou. Jako takovému mi prý náleží úvodní slovo v tomto občasníku. Redakční rada mi
tento úkol na první pohled zjednodušila tím, že mi dala seznam otázek. Ale po jejich zhlédnutí to u některých otázek s odpovědí zas tak jednoduché nebude. Tak to vezmu v pořadí,
jak jsem je dostal.
I když Vás v Předíně spousta lidí zná osobně, povězte nám o sobě pár stručných informací – kolik je Vám let, co jste studoval, kde jste pracoval, jaké máte koníčky apod.?
Je mi 51 let, ročník narození 1970. Po základní škole v Předíně jsem studoval SPŠ
v Třebíči, obor silnoproudá elektrotechnika a pak stejný obor na VÚT Brno. Po ukončení
vysoké školy jsem absolvoval roční povinnou vojenskou službu. Od roku 1993 do roku
1998 jsem byl zaměstnán na Jaderné elektrárně Temelín. Od roku 1999 jsem zaměstnán
u třebíčské firmy TES s.r.o. na pozici samostatný technik režimů JE, ze které jsem momentálně uvolněn pro výkon funkce uvolněného starosty. K mým koníčkům patří předínský
fotbal, jsem ve vedení klubu a myslivost.
Starostou jste od 1. 2. 2021, probíhalo předání funkce hladce nebo se v něčem objevily komplikace? Co aktuálně řešíte?
Komplikace s přebíráním funkce nenastaly. V případě nejasností je mi stále nápomocen
můj předchůdce pan Arnošt Urbánek, za což mu zde velmi děkuji. V současné době asi nejdůležitější věcí bylo vybrat dodavatele na opravu střechy na bytovém domě č.p. 250 a 261
(byty nad školkou), protože střecha na této budově je v nevyhovujícím stavu. Samotná
oprava je naplánována na měsíce červenec a srpen.
Jaký by podle Vás starosta měl být? Máte nějaký vzor?
Tak tato otázka je „oříšek“. Dala by se zde vyjmenovat spousta kladných vlastností,
které by měl starosta splňovat (čestný, oddaný svému úřadu, …, atd.) anebo použít nějaký
příměr typu např. „Kája Mařík“. Ale to by asi u většiny čtenářů tohoto článku vzbudilo
úsměv. Z mého pohledu by starosta měl být obyčejný člověk, který ve svém soukromém
životě řeší stejné nebo podobné věci jako většina z vás a je tak schopen pochopit všední
i nevšední problémy, které nám život přináší, a to vše zohledňovat i při výkonu funkce
starosty. Co se týče toho vzoru, tak zatím mám jen jeden a to je můj předchůdce pan Arnošt
Urbánek. „Arnošte, vydržel jsi to přes 22 roků. Jak?“
Co si myslíte, že je potřeba v Předíně zlepšit, co v obci chybí a co je podle Vás nejpalčivější problém?
Jaké jsou Vaše plány a cíle, co se týče rozvoje obce?
Na tyto dvě otázky odpovím souhrnně, protože jsou svázány.
Co se týká občanské vybavenosti, tak Předín na tom není špatně. Je zde škola, školka,
obvodní lékař pro dospělé i děti, pošta, obchod a i hospoda. Předín má dobrou dopravní
obslužnost. Pro pokles demografické křivky v obci Předín byla v nedávné minulosti vytvořena stavební místa v lokalitě „Za Návesním rybníkem“, která jsou již rozprodána. V těchto
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oblastech můj předchůdce ve spolupráci s předchozími zastupitelstvy vykonali z mého pohledu maximum možného. A já musím usilovat o udržení tohoto standardu.
Co se týká plánů a zlepšování, tak to je do budoucna určeno spíše nutností. Takže v nejbližší době se budou především realizovat věci, které byly naplánovány z minula, tj. již
zmíněná oprava střechy na bytovém domě č.p. 250 a 261, což lze považovat za současný
nejpalčivější problém. Dále se bude dokončovat rekonstrukce veřejného osvětlení, v plánu
je rekonstrukce školního hřiště a rekonstrukce parkoviště a komunikací v okolí kulturního domu. Po rekonstrukci – kabelizaci elektrického vedení NN a veřejného osvětlení „Za
rybníkem“ bude třeba opravit tamní komunikaci. Investicemi, které nás čekají v nejbližší
budoucnosti budou rekonstrukce topných systémů v základní škole a kulturním domě. Nesnadný úkol čeká nejen mě, ale všechny občany (a nejen v Předíně), v oblasti odpadového
hospodářství, protože od začátku roku platí v této oblasti nová legislativa, o které, jak už to
bývá zvykem, nikdo nic moc neví. Ale k tomu se dostanu zcela určitě někdy v budoucnu.
Dalším nutným úkolem, který spadá do působnosti starosty, je obnova obecních lesních
porostů po kůrovcové kalamitě.
Výhledové akce, o které se budu zasazovat:
– revitalizace rybníčku u zemědělského družstva,
– ve spolupráci s Obcí Štěměchy usilovat o zbudování cyklostezky mezi Štěměchami
a Předínem.
Pozn.: Nový plán rozvoje Obce Předín bude předmětem jednání některého budoucího
zasedání zastupitelstva obce.
Máte z něčeho obavy?
Nemám. Pokud nějaký problém vznikne, tak se ho pokusím vyřešit.
Zdeněk Skála, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín
č. 13-20-4 ze dne 07. 10. 2020
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020 o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Předín na opravu zvonové stolice, elektroinstalace a zprovoznění stávajícího zvonění
– Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky č.j. HSJI-47-67/E-2020
uzavřenou mezi ČR-HZS Kraje Vysočina, Jihlava a Obcí Předín na bezúplatný převod
radiostanic vč. příslušenství
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Římskokatolickou farností Předín, Pražská 153,
675 26 Želetava na prodej pozemku p.č. 385 – orná půda v k.ú. a Obci Předín
– Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. sml. 9420001947/4000231442 mezi Obcí
Předín (pronajímatel) a společností GasNet, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem (nájemce)
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– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a R. Vaníčkem na prodej pozemku p.č. 2525/35
o výměře 31 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a P. Píšou na prodej dílu „a“ pozemku p.č. 2525/5
o výměře 13 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a M. Šilhavým na prodej stavebního pozemku p.č.
1234/132 o výměře 252 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a J. a P. Havlíkovými na prodej dílu „a“ pozemku p.č.
721/1 o výměře 7 m2 a prodej dílu „b“ pozemku p.č. 721/1 o výměře 4 m2 , celkem 11m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a B. Krulou, kdy obec kupuje díl „f“ pozemku p.č.
1413/14 o výměře 10m2 a díl „g“ pozemku p.č. 1413/15 o výměře 3m2, celkem 13m2
a současně touto smlouvou obec prodává díl „b“ pozemku p.č. 1413/1 o výměře 6m2
a díl „i“ pozemku p.č. 1413/1 o výměře 126m2, celkem 132m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a L. Honsem na prodej pozemku p.č. 1411/34 o výměře 164 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a J. a P. Jindrovými na prodej pozemku p.č.
1234/133 o výměře 56 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a M. Budkovou a M. Brabencem na prodej pozemku p.č. 1381/39 o výměře 139 m2
– Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Předín a společností MIDGARD
Networks s.r.o., Veveří 2581/102, Brno k dočasnému užívání vnitřních i vnějších prostor pro umístění technologie a anténního stožáru s anténami na bytovém domě č.p.
230 – 231, k zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací (internetu)
– Smlouvu o dílo č. OPŽP-2020-000048 mezi Obcí Předín a společností PKV Build
Senožaty na získání dotace z OPŽP z programu podpory Energetické úspory. Jedná se
o zpracování dokumentů pro získání dotace na výměnu kotlů v ZŠ Předín
pověřuje:
– Radu obce k prověření dotačních nabídek společnosti RPA Dotace Brno a pověřuje
starostu obce k podpisu následných Příkazních smluv č. SML-Z-ZP-20-083 a č. SML-Z-M-20-711
neakceptuje:
– zařazení pozemku p.č. 2077/3 do ploch pro bydlení v připravovaném územním plánu
obce Předín
č. 14-20-5 ze dne 4.12.2020
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Rozpočet obce Předín na rok 2021, který je navržen na základě očekávaného plnění
rozpočtu ke konci roku 2020, s příjmy i výdaji ve výši 14.521.000,- Kč
– Střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2022 – 2024
– Žádost Oblastní charity Třebíč na poskytnutí finančního daru na provozní náklady
Oblastní charity Třebíč v roce 2021
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– Žádost společnosti Sdílení Telč na provoz mobilní hospicové péče v roce 2021.
– Kupní smlouvu mezi F. a M. Krutišovými a Obcí Předín na koupi pozemků p.č. 2316/3
– vodní plocha o výměře 1602 m2, p.č. 2239/18 – trvalý travní porost o výměře 1472
m2 a p.č. 2258/3 – ostatní plocha o výměře 73 m2
– Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. SML-Z-ZP-20-083 mezi Obcí Předín a RPA Dotace, s.r.o. Brno.
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za svoz odpadu s účinností
od 01. 01. 2021, která navyšuje cenu za odpad na osobu a rok na 600,- Kč a Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2020, která ruší předchozí OZV č. 1/2019 o místním poplatku
za svoz odpadu
– Podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti RPA Dotace Brno z programu
MMR na opravu přístupové komunikace/parkoviště v obci Předín
– Podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti RPA Dotace Brno z programu
MMR na opravu víceúčelového hřiště v obci Předín
– Podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti PKV BUILD s.r.o. Brno dle
„Energetického projektu s možností financování prostřednictvím dotace“, NAB2020-100-001332
– Žádost Komunitní školy Předín na poskytnutí dotace v roce 2021
– Žádost Sokola Předín na poskytnutí dotace v roce 2021
– Žádost SDH Předín na poskytnutí dotace v roce 2021
– Záměr převést pozemky ve vlastnictví Obce Předín do vlastnictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Praha, které bezprostředně přiléhají ke státní silnici I/23 ve směru Předín
– Štěměchy.
– Smlouvu o dílo č. 1/2020 mezi Obcí Předín a společností Tritius Solutions Brno na
instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius, jehož licenci vlastní a provozuje
Městská knihovna v Třebíči
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 406/2019P mezi Obcí Předín a Společností Předín
2019 – IPOS PS, s.r.o. Jihlava na akci „Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín“
pověřuje:
– Radu obce k výběru pojišťovny, která zprostředkuje havarijní pojištění pro dopravní
automobil SDH
č. 15-21-1 ze dne 01.02.2021
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Souhlasné prohlášení převést pozemky ve vlastnictví Obce Předín do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, které bezprostředně přiléhají ke státní silnici I/23
ve směru Předín – Štěměchy
– Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 na provoz sociální služby Linky důvěry STŘED
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– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách č. 20191204 mezi Obcí Předín a provozovatelem veřejné služby TRADO-BUS, s.r.o. Třebíč s účinností od 01. 01. 2021
– Rozpočtové opatření č. 1. Jedná se o navýšení výdajů rozpočtu, které budou kryté přebytkem z minulých let (tj. z úspor) na dofinancování inženýrských sítí a komunikace
pro RD Předín ve výši 3 200 000,- Kč.
určuje:
– Že pro svoji funkci bude dlouhodobě uvolněn starosta obce
volí:
– Pana Ing. Zdeňka Skálu, starostou obce
– Pana Bc. Stanislava Tománka, MBA dalším členem rady obce
bere na vědomí:
– Odstoupení z funkce starosty pana Arnošta Urbánka k datu 31. 01. 2021
– Zprávy z jednání finančního výboru obce Předín ze dne 26. 02. 2020 a 02. 10. 2020
– Zprávu z jednání kontrolního výboru obce Předín č. 1/2020 ze dne 21. 08. 2020
č. 16-21-2 ze dne 16. 03. 2021
Zastupitelstvo obce:
– Projednalo návrh Územního plánu Předín a návrh opatření obecné povahy k jeho vydání, včetně jeho odůvodnění.
– Ověřilo dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), že návrh Územního plánu
Předín není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
– bere na vědomí připomínky, které byly k návrhu Územního plánu Předín uplatněny
a souhlasí s jejich vyhodnocením. Odůvodnění vyhodnocení jednotlivých připomínek
je součástí odůvodnění opatření obecné povahy, kterým je Územní plán Předín vydán.
– rozhodlo vyhovět námitce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a územního plánu Morava, Brno. Odůvodnění rozhodnutí o námitce je součástí odůvodnění
opatření obecné povahy, kterým je Územní plán Předín vydán.
– Vydává Územní plán Předín v souladu s ustanovením § 54 odstavce 2 a § 6 odstavce
5 písmene c) stavebního zákona a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, formou opatření obecné povahy.
– S platností ode dne nabytí účinnosti Územního plánu Předín ukončuje platnost dosavadního Územního plánu Předín.
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Umístění uliční a stavební čáry v lokalitě za Návesním rybníkem podél hranice pozemků p.č. 1234/3 a p.č. 2517:
Uliční čára bude od východního obrubníku komunikace na p.č. 2517 vzdálena východním směrem 4 m. Stavební čára bude pak 6 m východním směrem od této uliční
čáry, tj 10 m od východního obrubníku komunikace na p.č. 2517.
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– Směnnou smlouvu mezi ŘKF Předín a Obcí Předín v níž Obec Předín získá od ŘKF
Předín do svého vlastnictví pozemky p.č. 140/4 (7 m2) a p.č.141/2 (357 m2), ŘKF
Předín získá od Obce Předín do svého vlastnictví pozemky p.č. 2017 (4963 m2) a p.č.
2146/1 (992 m2)
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ID O03013.0007 mezi Krajem Vysočina
a Obcí Předín.
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a J. Dočekalem a P. Dočekalovou na prodej stavebního pozemku p.č. 2564 o výměře 881 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a V. Kovářem na prodej pozemku p.č. 381 (zastavěná plocha) o výměře 39 m2
– Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 36/2017 ze dne 8.12.2016
– na základě doporučení Rady obce nabídku Pokrývačství Jan Vybíral na rekonstrukci
střechy bytového domu Předín č.p. 250 a č.p. 261
– Bezúplatný převod pozemku p.č. 2569 (ostatní plocha) o výměře 40 m2 v k.ú. Předín
do vlastnictví Obce Předín
– Smlouvu č. JI-001040018739/001-ELPR, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– Smlouvu č. 12PO-001001, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ŘSD ČR a Obcí Předín
bere na vědomí:
– Rada obce schválila navýšení kapacity školní družiny ze současných 25 dětí na 40
dětí, bude zřízeno další oddělení ŠD + schválila částečné financování na období září
– prosinec 2021
– Rada obce schválila nabídku fa Miko Jan, IČO:1231481 na sanaci plísní, mechů na
fasádě ZŠ Předín, akce již zrealizována

Letem předínským světem
Pouť bez zábav
Loňská pouť byla opravdu
zvláštní. Skrz vládní opatření
proti šíření Koronaviru musely
být zrušeny obě tradiční pouťové zábavy, na které se mnozí z nás těšili. Naštěstí nedělní
akce proběhly. Plácek za školou
se zaplnil pouťovými atrakcemi
a prodejními stánky se zbožím
všeho druhu. Odpolední fotbalové utkání bylo pak příjemným
zakončením pouťové neděle.
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V Předíně svítí nové
veřejné osvětlení
V průběhu měsíce října
proběhla v naší obci rekonstrukce stávající soustavy
veřejného osvětlení. Došlo
k výměně starých svítidel
veřejného osvětlení za LEDková. Část finančních prostředků byla získána z dotačního programu EFEKT 2020,
zbytek nákladů financovala
obec ze svých zdrojů.

Nová silnice na Lesnou
Od října do listopadu probíhala obnova
povrchu silnice směr Lesná. Místní občané se po dobu rekonstrukce museli potýkat
s občasným částečným i úplným znepřístupněním místního úřadu, pošty i knihovny. Naštěstí rekonstrukce netrvala dlouho
a nyní už jezdíme na Lesnou pohodlně po
novém povrchu.

Tříkrálová sbírka
I návštěvu tří králů ovlivnila vládní protipandemická opatření. Lidé ale mohli přispívat
do sbírky např. dárcovskou SMS, převodem na účet, nebo příspěvkem přímo do pokladniček umístěných v kostele Sv. Václava a na obecním úřadě. Celkem se vybralo krásných
10 316,- Kč.

Fara změnila vlastníka
Po dlouhých letech neúspěšných jednání přišel kýžený výsledek a obec získala
budovu fary a přilehlé pozemky do svého
vlastnictví. Již proběhlo statické šetření
a nyní se pracuje na studii využití. Jak jistě
všichni víte, budova je v havarijním stavu
a náklady na její rekonstrukci budou jistě
nemalé. Obec by sem chtěla po rekonstrukci umístit a rozšířit místní expozici knoflíkářského muzea.
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Křížky čekají na obnovu
Jistě jste si mnozí z vás při procházce
směrem k hájovně všimli spadlého křížku.
Ten již rok leží v trávě poté, co byl obětí vandalů. Spolu s křížkem a památníkem
u budovy kulturního domu čekají na opravu, vyčištění a zrestaurování. Bohužel se
práce opětovně zpožďují z důvodů vládních nařízení. Můžeme jen doufat, že se
tyto památky brzy dočkají dlouho plánované obnovy.

Začalo se stavět
V prosinci 2020 byla celá lokalita za
Návesním rybníkem úspěšně zkolaudována. Nyní jsou parcely připraveny na individuální výstavbu rodinných domů. Z 16
nabízených parcel je již 15 převedeno na
nové vlastníky, 1 čeká na profinancování.
Někteří nedočkaví stavebníci už zahájili
stavbu svých vytoužených domů.

Čištění fasády na ZŠ
Přesto, že je fasáda na základní
škole relativně nová,
díky loňskému velmi vlhkému a deštivému roku se na ní
začala objevovat plíseň a muselo se tedy
přistoupit k jejímu
očištění. Toho se
ujala firma Jan Miko
Jihlava a v půlce
března se pustila do
práce. Nyní je fasáda opět jako nová
a snad takto i dlouho
vydrží.
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Staré lípy se musely pokácet
V nedávné době se bohužel musely skácet tři vzrostlé lípy u budovy č.p. 36. Lípy byly
proschlé a jejich suché větve při nepřízni počasí ohrožovaly nejen kolemjdoucí, ale i přilehlé stavení. S přihlédnutím ke stáří a aktuálnímu stavu líp vydal obecní úřad Předín rozhodnutí k pokácení.

A na co dalšího se můžeme těšit?
V tuto chvíli je asi zbytečné sem dávat přehled plánovaných akcí. Epidemiologická situace není v naší republice vůbec příznivá a netroufáme si odhadovat, jak se vše bude vyvíjet.
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Informace pro rodiče
– zápis dětí do 1. třídy ZŠ – proběhne 16.4. a to pouze formálně bez přítomnosti dětí i rodičů
– zápis dětí do MŠ – uskuteční v květnu pravděpodobně bez přítomnosti dětí i rodičů
– vítání občánků – proběhne v nejbližší možné době s ohledem na postupné rozvolňování

Místní poplatky
– poplatek za psa – 80,- Kč (každý další 120,- Kč) splatný do 30. 4. 2021
– poplatek za svoz komunálního odpadu – 600,- Kč/osoba splatný do 31. 5. 2021
Poplatky je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na
číslo účtu 2420711/0100 (KB). Variabilní symbol je číslo vašeho domu.

Statistika nuda je…
(Předín + Hory k 31. 03. 2021)
počet domů celkem
310
trvale obydlených domů
221
počet obyvatel
681
6
 narození
12
 úmrtí
přistěhovaní
2
odstěhovaní
4
nejstarší obyvatel
94 let a 11 měsíců
nejmladší obyvatel
5 měsíců

Aktuální kontakty na obecní úřad
Obecní úřad Předín
Předín 243, 675 27
tel.: 568 884 377
e-mail: ou.predin@tiscali.cz
web: www.predin.cz
datová schránka: 8k9bf8m
starosta:
Ing. Zdeněk Skála
mobil: 724 991 913
e-mail: starosta.predin@tiscali.cz
Úřední hodiny: pondělí: 7:00 – 15:30
úterý: 7:00 – 15:30
středa: 7:00 – 15:30
čtvrtek: 7:00 – 15:30
pátek: 7:00 – 13:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Třebíč
číslo účtu: 2420711/0100
IČO: 00290181
DIČ: CZ00290181
místostarosta:
František Vrbka
mobil: 720 460 613
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Gratulujeme všem oslavencům
V letošním roce čtyři občané naší obce oslaví životní jubileum. Svých úctyhodných 95 let letos oslaví
M. Velebová, M. Vrzalová, S. Augustin a J. Obůrková.
K významnému životnímu jubileu, kterého se právě
dožívají, jim upřímně blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě. Další jubilantkou je paní A.
Michálková, která oslavila devadesáté narozeniny.
I v tomto požehnaném věku je stále vitální a dokonce
složila básníčku, která se vztahuje k aktuální situaci
v naší republice.

Nová nemoc!
Ach jo…
Marné lidské namáhání,
bez Božího požehnání!
Proč to vzniklo nevíme,
odkud přišla tušíme!
Je to jako bílá válka,
bez nábojů, celá dávka!

Boj vrcholí v celém světě,
Jak z toho ven, nevíme,
dá se říct v jedné větě.
Jen tak trochu tušíme.
Coronavir-19, tak se tomu říká. Snad to nové očkování,
I pro Krematoria je to pýcha, trochu naděj do nás vhání,
nestačí jim chladnout pec,
také naše odvaha,
když je tady nemoc přec!
k tomu elán pomáhá!

Sčítání lidu 2021
Sčítání 2021 se uskuteční 100 let od prvního československého sčítání lidu v roce 1921.
Sčítání lidu se pravidelně opakuje každých 10 let.
Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému
okamžiku sčítání. Provádí ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také zpracovává ze sčítání
získaná data a zveřejňuje výsledky ve formě statistických informací. Získaná data mohou
pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku
volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení
vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.
Sčítání je povinné pro všechny obyvatele, včetně cizinců a občanů ČR žijících
v zahraničí.
Vyplnění sčítacího formuláře je zákonná povinnost a nesplnění této povinnosti bude
trestáno pokutou ve výši až 10 tisíc Kč
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Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně
pomocí listinného formuláře.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 9. 4.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

Informacni_letacek_148x210_2_2_21.indd 1
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Jak se sečíst?
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online
od 27. 3. do 9. 4., a to na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání21. Jde
to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech
sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na
našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou
způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se
netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních
diplomatů.
Zdroj: https://scitani.cz/; https://cs.wikipedia.org

Jak se máme v mateřské škole?
Tak trochu pohádkově – od září se u nás střídá jedna pohádka za druhou, vždyť náš
školní vzdělávací plán na tento školní rok se jmenuje Od podzimu do léta pohádka k nám
přilétá. Pohádky si vyprávíme, posloucháme je, malujeme, dramatizujeme. Paní učitelky
hrají dětem divadla a děti se zapojují do hraní rolí. Povídáme si o postavách z pohádek,
poznáváme dobro a zlo, kdo se choval podle pravidel a kdo by se měl polepšit. Rozvíjíme
slovní zásobu, souvislé vyjadřování, nebát se vystoupit před ostatními.
Předškoláci to všechno zvládají skvěle – dokázali nám to i vyprávěním příběhu podle
knihy přinesené z domova. A není to jen tak stoupnout si před ostatní děti a paní učitelky
a odprezentovat to, co se naučili.
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Pro předškoláky je od září 2020 povinná distanční výuka, pokud je MŠ uzavřena. V naší
školce probíhá distanční výuka formou zadávání úkolů přes email. Předškoláci se soustavně
připravují k zápisu do základní školy, který proběhne v dubnu. O termínu a podobě zápisu
budou rodiče včas informováni – stejně tak o zápisu do MŠ, který se uskuteční v první
polovině května.
Ale nejenom pohádky vyplňovaly náš čas strávený ve školce. Chodili jsme na vycházky
do lesa Frenštátu, na podzim jsme pouštěli draky, pekli jsme brambory v popelu, hráli jsme
stopovanou, šli jsme na výlet k rybníku Vidláku, do hájku nad Předínem. Tradičně jsme si
užili i předínskou pouť.
Seznámili jsme děti s adventními zvyky – navštívila nás sv. Barborka i anděl s Mikulášem. V zimě jsme sáňkovali a bobovali na Podsadách, užívali si sněhu na školní zahradě
a vyráběli ledové ozdoby, dělali jsme pokusy se sněhem a ledem. Také jsme donesli ke
krmelci dobroty pro zvířátka, pozorovali a určovali stopy zvířat a ukázali si lovecké trofeje.
Stihli jsme i malý karneval ve školce.
Na školní zahradu jsme dětem zakoupili nový herní prvek TUNEL, ten nahradil vrbové
teepee, které už nevyhovovalo bezpečnostním požadavkům. Pořídili jsme do tříd i nové hry
a různé stavebnice. Paní doktorce Jabůrkové děkujeme za zakoupení magnetické stavebnice, kterou si oblíbily všechny děti.
Od 1. 3. 2021 je naše MŠ nařízením vlády ČR uzavřena z důvodu koronavirové epidemie.
Věřím, že se brzy znovu s dětmi i jejich rodiči uvidíme ve školce.
Přeji všem pevné zdraví a krásné jaro.
Za kolektiv MŠ Miroslava Průšová
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Co všechno odnesl čas
V současné pandemické situaci je spousta nejistoty, zákazů a nařízení. Obdobným situacím museli lidé čelit i v minulosti. Například za 2. světové války za protektorátu Čechy
a Morava.
Plesy byly celkem dva. Národního soudrženství a hasičského sboru. Zábava smí být
pouze do 12 hodin. Žádné schůze se nesmí pořádati.
Zakázáno bylo v předvečer 1. máje páliti ohně a shromažďovati se, proto kluci pálili
hned odpoledne čarodějnice u strhané hráze.
Byl vydán příkaz sekáčům zabaliti kosy když jdou na pole nebo domů. Nositi kosu bez
obalu jest trestné.
Dle nařízení musí se udržovat mimo ponocných hlídky. Hlídku či noční službu konají
každé noci 4 občané, kteří jsou povoláváni dle pořadí ulic. Služba je velice přísná a koná se
od 8. večer do 6. hodin ráno. Hlídky mají za úkol dohlížeti, aby bylo zatemnění dokonalé,
ochranu telegrafu, telefonu atd.
Bylo nařízeno aby každý byl policejně přihlášen a mohl se kdykoli policejní přihláškou
prokázat.
Dle nařízení byla v naší obci provedena evidence všeho obyvatelstva, každý na obci
musí být přihlášen a chce-li někam cestovati tak odhlášen. Právě přijely návštěvy k příbuzným a poněvadž nebyly přihlášeny a odhlášeny ve svých obcích musely zase ihned odjet do
svých obcí a přihlásit se.
Od 1. srpna je zakázáno prodávati textilní zboží, jen na dětské lístky do 15. let jest prodej povolen. Příčina snad jen ta, aby bylo možno obléci utečence s bombardovaných měst.
Mládež si uspořádala v obecním domku u gramofonu malý tanec. Četnictvo pak vyšetřovalo, kdo byl přítomen. Každý musel zaplatit 100,- K pokuty. Vybralo se na pokutách
2 000,- K. Bylo slyšeti, že v některých obcích bylo nařízeno tancechtivá děvčata dohola
ostříhati, když se taneční zábavy opakovaly.
(úryvky z kroniky 1940–1944)
Lenka Pokorná, kronikářka

Matrika v Třebíči se přestěhovala
Od 15. února letošního roku je kancelář třebíčské matriky přestěhovaná do budovy
Městského úřadu na Masarykově náměstí. Najdete ji v 1. patře, v kanceláři A110. Důvodem přestěhování matriky z radnice na Karlově náměstí je sjednocení agend Odboru
správních činností do budovy městského úřadu na Masarykovo náměstí a tím zlepšení
komfortu pro občany.

Sběrný dvůr Želetava
Kartu do svěrného dvora v Želetavě obdržíte na obecním úřadě ZDARMA.
Prosíme občany, aby maximálně využívali tuto službu.
Provozní doba: od 1. 1. do 31. 12.: so 8.00 – 13.00
od 1. 3. do 30. 11.: st 13.00 – 17.00
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Je to nutné? Opravdu v tomhle chceme žít?

Skládka u cesty kolem zemědělského družstva

Svoz nebezpečného odpadu
Tuto sobotu 3. 4. 2021 se uskuteční svoz nebezpečného
odpadu:
– na Horách 9:55 – 10:00 na návsi
– v Předíně 10:05 – 10:25 u kostela
Mezi nebezpečný odpad patří:
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky,
televizory, rádia, ledničky, pračky, mrazničky, sporáky, vysavače, mikrovlnné
trouby, fritovací hrnce a drobné elektro z domácnosti.
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Výuka na základní škole
Jak probíhá distanční výuka v předínské škole
Distanční výuka v naší škole běží od poloviny října na plné obrátky. Od 1. března se
doma vzdělávají všichni žáci, a to včetně těch nejmenších.
Pro distanční vzdělávání jsme zvolili virtuální prostředí Google Classroom. Kombinujeme on-line vyučovací hodiny a zadávání samostatné práce. Všichni se snažíme, aby vše
fungovalo a aby se distanční výuka co nejvíce podobala té „opravdové“. Žákům, kteří to
potřebovali, jsme zapůjčili školní notebooky a tablety.
A jak teď vypadají všední dny ve škole? V celé budově je ticho a pusto, chodby i třídy
zejí prázdnotou. Ráno v půl sedmé se ve sborovně schází učitelé, ale ne všichni, někteří
pracují ze svých domovů. Dezinfekce, respirátor, krátká debata s kolegy, ranní káva a rozchod do tříd. Tedy třídy nyní spíš připomínají kanceláře a vysílací studia. Zapnout počítače,
nastavit mikrofony a kamery, připojit se, otevřít „schůzky“ a výuka může začít. Po sedmé
hodině se na monitorech objevují první rozespalí žáčci, někteří snídají, někteří jsou ještě
v pyžamu, někteří ještě opravdu spí a všem chvilku trvá, než pochopí, že jsou vlastně ve
škole. Krátké přivítán a potom už výklad, procvičování, zkoušení, příklady, slovíčka, prověrky, testy, diktáty, videa, prezentace, referáty, vkládání úkolů pro samostatnou práci,…,
no prostě opravdu jako ve škole. Pepo, jsi tam? Zapni si kameru! Paní učitelko, nějak se
mi sekáte! Omluvte mě, musím jít otevřít, zvoní pošťák. A mě taky omluvte, musím pustit
kočku! Kde je Maruška? Šla na záchod a už se nevrátila! :-)
No, už jsme si zvykli, ale po pravdě, normální to není. Klobouk dolů před všemi pedagogy, kteří během krátké doby museli zcela změnit způsob svojí práce a v podstatě ze dne
na den se museli naučit spoustu nových věcí. Velký obdiv si zaslouží samozřejmě všichni
rodiče, kteří jsou svým dětem při vzdělávání doma oporou. Snadné to určitě není ani pro
děti, po tak dlouhé době doma škola schází už i těm největším „odpůrcům“.
Velká většina zaměstnanců školy už má za sebou první dávku vakcíny proti COVIDU.
Teď čekáme už jen na samoodběrové testy pro žáky, na ústup epidemie, na rozvolnění opatření a konečně na návrat do školy. Snad v dubnu? Kéž by!
Život není peříčko . . .
Mezi některými rodiči koluje „fáma“, že předínská základka je na svoje žáky zbytečně
přísná a že na ně klade zbytečně nepřiměřené nároky. Není to fáma, je to pravda, až na to
slovo „zbytečně“. Z určitého úhlu pohledu se to dá vnímat i jako pochvala. Daleko horší by
bylo, kdyby si rodiče o škole mysleli, že po dětech nic nechce a že je nic nenaučí.
Hlavním úkolem základní školy je dát dětem pevný základ vzdělání, připravit je na další
vzdělávací cestu, co nejvíc je toho naučit. Řeč není ale jenom o faktických vědomostech,
ale také o pracovních návycích, o schopnosti plnit svoje povinnosti, o pevné vůli překonávat překážky, o samostatnosti a zodpovědnosti. Tohle všechno budou děti potřebovat, až
jednou základní školu opustí, ať už se vydají kamkoli, třeba na střední školu nebo si zvolí
nějaký učební obor.
O tom, že to „neděláme tak úplně blbě“, jak se nedávno vyjádřil jeden skalní příznivce
školy, svědčí výsledky našich žáků a jejich úspěchy na maturitních a učebních oborech.
Každoročně se většina deváťáků hlásí na maturitní obory. Ti, co se hlásí na učební obory,
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je bez problémů dokončí a najdou uplatnění na trhu práce. Všichni naši žáci, kteří se hlásili
v minulých letech ke studiu na gymnáziu, byli přijati a úspěšně ho absolvovali. Tradičně
dosahují naši žáci vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek. Například v minulém školním roce:
– Katolické gymnázium Třebíč – byl přijat žák z pátého ročníku /osmileté gymnázium/
– Střední škola stavební Třebíč – náš žák se umístil na 3. místě
– Střední průmyslová škola Třebíč – obor energetika 2. a 15. místo, obor informační
technologie 5. místo
Současné deváťáky čekají přijímací zkoušky na střední školy v květnu, budou dělat
jednotný test z českého jazyka a matematiky. Nebude to pro ně vůbec jednoduché, protože
už skoro rok nebyli ve škole. Věříme, že se jim to povede, že to zvládnou a že jim to otevře
cestu k povolání, které si vybrali. Budeme jim držet palce, život opravdu není peříčko…
Mgr. Libuše Vyhnálková

Zimní procházka Předínem
Ač se to nezdá i v zimním období má Předín svá krásná zákoutí, stačí se pozorně dívat.
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Vlajka uprostřed Návesního rybníka
Koncem února se na jednom z ostrůvků návesního rybníka objevil stožár s českou vlajkou. Naší redakční radě se podařilo oslovit autory tohoto „originálního projektu“. Z našeho
krátkého rozhovoru vyplynul skutečný důvod (smysl) jejich poněkud netradičního sdělení ...
Jeho předmětem mimo jiné bylo ...
ČEŠI, BUĎTE I NADÁLE HRDI NA SVOU STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOT
Lidé, občané, předíňáci,
také vy, kteří už sledujete tenhle svět někde tam z hůry, vlastenci, přátelé i vy všichni
ostatní – rozhlédněte se, usmějte se, zastavte se na chvíli, přestaňte na chvíli nadávat, radujte se z drobností, zkuste více vnímat to vše hezké, co nám tenhle svět nabízí, vzdor této
nepříznivé době ...
Byť by to byly i takové maličkosti, jako že se kdesi na ostrůvku (objeví) státní symbol
naší krásné, i když dočasně posmutnělé České vlasti.
Každý z Vás si k tomu má dosadit co chce, podle autorů by se jistě našla i naprostá většina spokojených spoluobčanů, kteří se již dokázali kolem sebe rozhlédnout a souhlasili by
s tím, že by to například mohlo znamenat i něco jako ... díky pane starosto ...
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Zvony se rozezněly
Vážení občané,
prožíváme období Velikonoc. Opět v omezeném množství farníků v kostele. Už více než
rok žijeme ve znamení protipandemických opatření, nic nefunguje normálně. Mám v sobě
naději, že snad letošní Vánoce bychom mohli oslavit bez omezení.
Slavíme radost Kristova vítězství nad zlem, hříchem a smrtí. Radost z toho, že máme
připravené místo v nebi. Koronavir nám připomněl, že jsme smrtelní, že náš život na zemi
jednou skončí. Jako křesťané víme, že život nekončí definitivně, ale pokračuje na věčnosti.
Záleží jen na nás, jestli to pokračování bude v nebi.
Přeji Vám, abyste našli životní klid v jistotě, že místo v nebi máme připravené. Tato
jistota překračuje smrt. Dává naději.
Příprava na život věčný je v našem životě velmi důležitá. Důležitá je také naše práce pro
zvelebení života pozemského. Nic nemůže nahradit budování dobrých mezilidských vztahů. Potřebná je také péče o naše historické dědictví. Letos budeme pokračovat v obnově
našeho kostela provedením odvlhčení. Odvlhčení kostela docílíme odvedením dešťových
vod ze střechy kostela potrubím a povrchové vody drenáží do kanalizace. Rozpočet stavby
činí 1.105.432,- Kč. Podle toho, kolik peněz seženeme, takovou část odvlhčení budeme
realizovat. Žádosti jsou zaslány na obec, kraj i na ministerstvo kultury. Stavební povolení
máme vyřízené.
Rádi bychom také do kostela zavedli vodu a zřídili záchod. Voda je potřebná na úklid
kostela a péči o květiny. Doposud si farníci vodu museli namáhavě nosit z domu.
Opravy plánované v loňském roce se podařilo dokončit. Zvonová stolice je opravená,
zvony zvoní, v kostele je nová elektroinstalace a v předních lavicích je instalované vytápění.
Zvony zvoní podle staletých zvyklostí. Ráno, v poledne a večer nás zvou k modlitbě
Anděl Páně. Také nás zvou svým vyzváněním na bohoslužby. Svým zvukem doprovázejí
při pohřbu naše zemřelé. Poslední pravidelné zvonění je v pátek v 15 hodin na připomínku
smrti Ježíše Krista na kříži. Ve všední dny zvoníme velkým zvonem. V neděli a před mší
svatou zvoníme slavnostně všemi třemi zvony.
V některých obcích je zvykem zvonit při úmrtí někoho z občanů na nejmenší zvon
(takzvaný umíráček). Pokud byste chtěli zazvonit Vašim blízkým, můžete poprosit místního
kostelníka pana Jeřábka.
Děkuji Vám všem za štědrost. Byl jsem mile překvapen množstvím příspěvků, které
přišly na účet farnosti. Za příspěvek děkuji také obecním úřadům v Předíně a Štěměchách,
a také předínské škole.
Náklady na opravy kostela jsou vysoké a malá skupinka návštěvníků bohoslužeb je nedokáže finančně pokrýt. Proto Vás prosím o další štědrost. Přispět můžete do sbírky v kostele, zasláním peněz na účet číslo: 289 838 962/0300, případně mi předat peníze osobně. Na
finanční dar Vám vystavím potvrzení. Kontakt na mě je predin@dieceze.cz nebo telefon:
560 000 373. Jste zváni na naše nové webové stránky www.farnostzeletava.cz
Za Vaši štědrost předem děkuji! Přeji všem v této nelehké době hodně sil a naděje.
Tomáš Mikula, místní farář
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Školní kuchyně
Od roku 2015 postupně obnovujeme vybavení školní
kuchyně a jídelny. V loňském roce se nám podařilo získat
dotaci z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu
Naše škola 2020 ve výši 50 % na obnovu chladícího zařízení. Zakoupili jsme tedy do kuchyně nový pultový mrazák
a gastro lednici, která je oproti té původní velmi prostorná.
Do jídelny jsme pořídili chlazenou samoobslužnou vitrínu
na výdej zeleninových salátů a jiných pokrmů, které se musí po přípravě chladit.
Rozpočet projektu:
97 000,- Kč
Výše dotace z FV:
48 500,- Kč
Celkové skutečné náklady: 96 377,- Kč
Iva Ozoráková

Oblastní charita Třebíč – sociální
zdravotní služby pro každého
Jsme tu i pro občany Předína a okolí
Oblastní charita Třebíč byla založena v roce 1992. Dnes nabízí více než 25 služeb, kterými pomáhá lidem v těžké životní situaci. Ročně obslouží kolem 6 000 klientů.
Neváhejte se na nás obrátit, nabízíme služby:
PRO SENIORY
Pomůžeme Vám s péčí o seniory, odvozy k lékaři, pochůzkami, nákupy, péčí o domácnost i s péčí o jejich osobu. Nejste na to sami. Nabízíme profesionální pomoc pečovatelek,
zdravotních sester i osobních asistentek.
Pro osamělé seniory máme denní stacionář Domovinku, kde můžou smysluplně a bezpečně trávit volný čas.
PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Těmto lidem pomáháme s nákupy, pochůzkami, péčí o sebe i domácnost. Také nabízíme
denní stacionáře, kde v příjemném bezbariérovém
prostředí mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Zajišťujeme komplexní péči také dětem se
speciálními potřebami ve službě rané péče.
PRO RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ
Provozujeme azylový dům pro rodiny s dětmi
a ženy. V našich nízkoprahových klubech Vám
poskytneme podporu a radu, jak může dospívající
mládež smysluplně trávit volný čas. Můžete také
využít rodinné poradenství v Centru Ruth, nebo
sociální službu pro rodiny Klubíčko.
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PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ PACIENTY
Pomáháme lidem s nevyléčitelným onemocněním žít doma. Služba je poskytována
24 hodin denně po 7 dní v týdnu a je zajištěna týmem lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologa i specialistů na spirituální podporu. Domácí hospic sv. Zdislavy je tu pro
všechny věkové kategorie, děti, dospělé i seniory.
PRO OSOBY V KRIZI
Lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace, mohou využít náš azylový dům pro
muže, záchrannou charitní síť, doléčovací centrum a další služby pomoci.
Podrobné informace o všech službách i s kontakty najdete na www.trebic.charita.cz,
poradíme Vám na telefonu 568 408 470 nebo e-mailu trebic@trebic.charita.cz.
Miluše Vybíralová

Informace k očkování proti COVID-19
Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. Očkování se z nemocnic přesunulo i do velkých očkovacích center v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad
Sázavou, Nemocnice Havlíčkův Brod dle svých možností posiluje kapacitu očkování v pavilonu onkologie, do očkování se zapojily i polikliniky v Telči a Třešti. V první polovině
března byly očkovacími vakcínami zavezeny první připravené ordinace praktických lékařů
v regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás důležití partneři, kteří by do budoucna měli zásadním
způsobem rozšířit síť očkování a přispět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj Vysočina
připravil přehlednou mapu ordinací, které se k očkování přihlásily, vyznačena jsou v ní
i pracoviště, která už vakcínu očkují. Mapa je k dispozici na www.ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji Vysočina doočkováni dosud zaregistrovaní občané starší
80 let. Patříte-li do této skupiny a máte o vakcínu zájem, stále je možné se pro očkování
v očkovacím centrum registrovat na webové adrese registrace.mzcr.cz, případně volat informační linku 1221 nebo informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Operátoři Vám
pomohou také v případě, že jste už obdrželi na svůj mobilní telefon druhou tzv. zvací SMS
s ověřovacím kódem. Čím dříve ho uplatníte, tím dříve budete naočkováni. V systému nyní
zůstávají desítky až stovky lidí, kteří na výzvu objednání termínu nereagují, bohužel tím
blokují ostatní čekající ve frontě na termíny. Pokud půjde vše podle nastaveného harmonogramu, bude koncem března proočkována většina registrovaných osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky IZS, sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evropskou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.
Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očkovacím centru, byla vám
do mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím důležitých informací – den
a čas očkování, místo očkování. Pokud potřebujete tuto informaci ověřit, volejte informační
linku Kraje Vysočina 564 602 602. Linka funguje denně od 8 do 20 hodin. Do očkovacího
centra není nutné chodit s doprovodem, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav. S sebou
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si vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dostavte se ideálně 10
minut před očkováním, ne dříve, pokud jste přijeli vozem dříve, prosím vyčkejte na svůj termín ideálně ve voze, na recepcích center nebo před vchodem bychom rádi předešli tvoření
zástupů. Před odjezdem do centra prosím vyplňte a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte čas sobě i zdravotníkům. DOTAZNÍK je viditelně umístěn na www.ockovanivysocina.
cz nebo na stránkách krajských nemocnic, bude k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování, není možné jej rezervovat pro konkrétní vozidla. Pokud místo k parkování není přímo u centra, využijte prosím vedlejší parkovací plochy, s navigací pomůže městská nebo státní policie, případně parkovací služba. V recepcích
center jsou k dispozici pojízdná křesla pro méně pohyblivé klienty, lze si je vyžádat. V případě, že do centra doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte se hned s prosbou
o pomoc s registrací a usazením klienta na administrativní pracovníky u vchodu nebo na
recepci centra. Jsou připraveni řešit i nestandardní nebo mimořádné situace.
Celý proces očkování zabere cca 40 minut – od administrace a ověření totožnosti klienta, přes krátký informační pohovor s lékařem, aplikaci vakcíny až po odpočinek pod
dozorem zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce posvačit před
samotnou návštěvou. Ideální je přijít ve vhodném oblečení, které umožní rychlé obnažení
horní části ruky (tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).
OČKOVACÍ CENTRUM TŘEBÍČ
Kulturní dům Fórum
Masarykovo nám. 1313/13

OČKOVACÍ CENTRUM JIHLAVA
ATX centrum (dříve VTP)
Hruškové Dvory 123

Věřím, že očkování je naší nadějí vrátit se co nejdříve k běžnému životu, k životu bez
obav a nepříjemných omezení.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
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Předínští fotbalisté nezatápí jen obranám soupeřů
Už delší dobu to v Předíně žije fotbalem. To se ještě umocnilo po postupu do vyšší soutěže, kdy návštěvnost na domácích zápasech je i přes 200 diváků. Na venkovních zápasech
většinou naši fanoušci tvoří větší polovinu z celkového počtu diváků.
Podpora okolí nás velice těší a snažíme se všem našim příznivcům přinášet potěšení
z nejpopulárnější hry planety. Snažíme se hrát líbivý jednoduchý technický fotbal s přímočarým tahem na soupeřovu branku, čímž nenecháme obrany soupeřů ani na chvíli odpočinout. Neustále jim zatápíme a jejich brankové konto zatěžujeme vstřelenými góly.

„A“ mužstvo SOKOLA PŘEDÍN pro soutěžní ročník 2020/2021 hrající III. třídu OFS Třebíč
Klečící zleva: Vídenský Vojtěch, Vítů Ondřej, Brabenec Aleš, Michálek Radim, Kos Vojtěch, Píša
Daniel, Horáček Tomáš, Vrbka Tomáš, Vrbka Ondřej, Frenc Pavel
Stojící zleva: vedoucí mužstva Kreuz Zdeněk, Konvalina Michal, Hekrle Vojtěch, Šindelář Josef, Báňa
Vojtěch, Machovec Petr, Šindelář Patrik, Šindelář Marek, Babor Karel, trenér Vídenský Bohumil

Naše úspěchy samozřejmě nezůstaly bez povšimnutí a ví se o nich i za hranicemi okresu. O naše hráče se začala zajímat jiná mužstva z vyšších soutěží. Úspěchy samozřejmě
nepřišly z ničeho nic, ale jde o dlouhodobou mravenčí práci s mládeží, které se musíme
stále věnovat.
Bohužel současná pandemická situace nám nedovolila dohrát
podzimní část soutěže (zbývají
dohrát ještě tři kola). A tak, když
jsme nemohli zatápět soupeřovým
obranám, zatopili jsme tedy jinde.
Pomohli jsme při instalaci elektrického vytápění do lavic v předínském kostele. Místní věřící už
na vlastní kůži poznali, jak to vypadá, když předínští hráči zatápějí
soupeřovým obranám.
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Co se píše o předínském fotbale
Třebíčský deník (16.11.2020)
Malá obec Předín na Třebíčsku žije fotbalem. Jednou z jeho ústředních postav je Josef
Šindelář. Nováčkovi třetí třídy pomohl významnou měrou k postupu a po deseti odehraných
kolech je dokonce druhým nejlepším střelcem soutěže. Brankáře soupeře překonal již devatenáctkrát. „Jako nováček tabulky jsme druzí, prohráli jsme jen dvakrát, zbytek zápasů jsme
vyhráli. Byla jen škoda, že jsme doma prohráli před pěknou návštěvou v souboji o první
místo s Hrotovicemi,“ uvádí předínský kanonýr.
Internetový portál FOTBAL U NÁS
Odpovědi některých zástupců klubů soutěže na otázku „Které mužstvo je pro vás
velkým překvapením?“. Hodnocení na uvedeném portálu proběhlo po skončení nedohrané podzimní části soutěže.
Michal Smejkal (Kouty)
Překvapilo mě, jak šel nahoru Předín. Hrají pěkný fotbal, mají tým složený z mladých
hráčů. Myslím, že se „porvou“ s Hrotovicemi o první místo.
Karel Tesař (Jemnicko)
Velkým překvapením pro mě je nováček z Předína, je to tým plný mladých kluků se
skvělým střelcem Šindelářem. Byl jsem moc rád, že my jako první jsme je dokázali letos
porazit a zastavili jsme tak jejich vítěznou sérii.
Dušan Koreš (Okříšky)
Neřekl bych velkým překvapením, ale zaujalo mě mužstvo Předína zejména svým přístupem, soudržností a pracovitostí. Myslím si, že pokud se tam něco nepokazí, do budoucna
půjde o aspiranta na postup do okresního přeboru.
Jiří Hlavnička (Hrotovice)
Celkem překvapil Předín, který jako nováček vstoupil do této soutěže a se dvěma prohrami se drží na druhé pozici.
Je vidět, že se na fotbalové mapě o Předínu ví a zase po delší době dost nahlas mluví.
My ale musíme zůstat nohama na zemi a naše předchozí výsledky potvrzovat i nadále. Proto je potřeba pokračovat v započaté práci, zodpovědně trénovat, v současné situaci hlavně
poctivým individuálním tréninkem, abychom si udrželi přízeň všech, kteří nám fandí a nezklamali je.
Mládežnický fotbal
Pro udržení nastaveného trendu (výchova vlastních hráčů) a výkonnosti fotbalu v Předíně je zapotřebí zodpovědná práce s mládeží. Této skutečnosti jsme si v Předíně vědomi
a snažíme se pro každou věkovou kategorii vytvořit družstvo tak, aby kluci a holky hráli se
svými vrstevníky.
V letošním soutěžním ročníku Předín reprezentují na fotbalové scéně tyto družstva:
– Dorost hrající I.A třídu kraje Vysočina a po podzimu jsou na 2. místě z 12 mužstev
s 21 body z 8 odehraných zápasů (tedy jednou prohrou).
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– Starší žáci hrají okresní přebor, po podzimu jsou na 4. místě z 11 družstev se 16 body
s bilancí 5 výher, 1 remízou a 1 prohrou.
– Starší přípravka hraje okresní přebor, kdy jí po podzimní části patří 7. místo z 9
družstev s 12 body za 3 výhry, 3 remízy a 6 proher.
– Mladší přípravka také hraje okresní přebor, kde obsadila po podzimní části 6. místo
z 9 družstev s 15 body za 5 výher a 7 proher.
– Fotbalová školička jde o naše nejmladší fotbalisty, kteří získávají základní pohybové
návyky a fotbalem se prozatím jen baví. V rámci hry průběžně hrají přátelská utkání
a účastní se miniturnajů se stejně starými hráči.
Tak jako soutěže dospělých i soutěže mládeže byly přerušeny pandemickou situací
a zbývající zápasy se budou dohrávat v jarní části sezóny (pokud to situace dovolí). I když
se momentálně nehraje, tak je potřeba se individuálním tréninkem připravovat a udržovat
na rozjetí soutěží. Trenéři všem svým svěřencům posílají instruktážní videa a tréninkové
plány pro individuální trénink. Už záleží na každém hráči, jak zodpovědně ke své individuální přípravě přistoupí a připraví se na restart soutěží.
Pravidla pro restart soutěží (vydáno FAČRem 4.3.2021)
Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart
soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu VV projednal restart
soutěží, a to včetně navazujících témat. Přinášíme shrnutí aktuální situace a nová opatření
týkající se restartu soutěží:
1.
2.

Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.
S ohledem na aktuální vývoj soutěží VV rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem
soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do
30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání
v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak
1. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
2. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se
nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije
koeficient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.
Bohumil Vídenský
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Než se začne zase hrát – výzva
k fanouškům předínského fotbalu
Chceme se stát regionálním synonymem fotbalového nevkusu? Chceme, aby k nám rozhodčí odmítali jezdit rozhodovat zápasy? Opravdu to chceme?
Pokud ne, tak se prosím vás řiďme následujícím.
1. Vždy budu fandit slušně a fair.
2. Nebudu sprostě pokřikovat na rozhodčí, na hráče/hráčky či trenéra soupeře i domácího týmu. Nemám škodolibou radost z toho, že se hráči, kterého zrovna nemám
rád, něco nepovede. Snažím se posuzovat výkony všech objektivně. Sprostým pokřikováním na rozhodčího svému týmu nepomůžu, ale můžu si být jist, že mu tím
ublížím.
PS: Ty fotbalový „fando“, co od prvního hvizdu po konec utkání častuješ rozhodčí vulgárními nadávkami, z tribuny nebo opačného konce hřiště neomylně vidíš co je a není oﬀside a náležitě to hodnotíš na účet čárového rozhodčího, zkus toto. Přihlas se do kurzu fotbalových rozhodčích (organizuje FAČR, v současné době chybí pro optimální stav FAČRu
asi 2000 rozhodčích) a ukaž fotbalovému světu jak správně rozhodcovat utkání. My ostatní
se pak na tebe přijedeme podívat a uvidíme, jestli ti zatleskají nebo „nakopou hýždě“!
3. Výhra mého týmu je sice důležitá, ale jsou mnohem důležitější věci.
4. K fanouškům soupeře se chovám korektně.
5. Jsem fotbalovým přítelem, nikoliv nepřítelem.
6. Nikdy nevbíhám do hřiště, nijak nezasahuji do průběhu utkání.
7. Den zápasu je pro mě i mé fotbalové přátele svátkem. Sprostá či vulgární slova zapomenu doma, fotbal je totiž sportem inteligentních lidí. A nezapomínej, že v hledišti jsou i děti, jejichž sluch by měl být vulgarizmů ušetřen.
8. Jsem rád, že mohu být v hledišti, fandit a být součástí fotbalu.
Vedení Sokola Předín, z.s.

Mladí hasiči
Pilně jsme trénovali až do poloviny října loňského roku. Po vcelku úspěšném záři, kdy
jsme se na závodech v požárním útoku začali přibližovat medailovým pozicím, nás v rozletu zastavil zákaz dalšího soutěžení i tréninků. Bohužel jsme tak zatím neuplatnili umění
ve střelbě, zdravovědě, orientaci v terénu a dalších činnostech, ve kterých se mezi hasiči
může také soutěžit.
Po zimním spánku už jsme ale otevřeli obě oči a zase cvičíme. Zatím prostřednictvím
Internetu, kde na sebe máváme přes webové kamery. Jen jak se trochu oteplí, vyrazíme
trénovat individuálně také ven na trasy v okolí Předína a Lesné, kde si každý může utužit
kondici a zdraví.
Pokud byste se chtěli také proběhnout a zacvičit si, podívejte se na www.sdhpredin.com,
kde zjistíte, v čem právě soutěžíme – občas se najde i nějaká ta cena :-)
Jiří Ozorák
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JPO Předín
Během roku 2020 řešila naše jednotka celkem 23 mimořádných událostí různého charakteru, především v katastrálním území naší obce.
V roce 2021 jsme vyjížděli prozatím k pěti mimořádným událostem. Vždy se jednalo
o odstranění stromu z komunikace.
Datum ohlášení

Typ události

Podtyp události

Obec

Část obce

07.02.2021 14:15

Technická pomoc

Odstranění stromu

Štěměchy

Štěměchy

07.02.2021 15:58

Technická pomoc

Odstranění stromu

Předín

Předín

07.02.2021 16:17

Technická pomoc

Odstranění stromu

Předín

Předín

08.02.2021 2:41

Technická pomoc

Odstranění stromu

Štěměchy

Štěměchy

10.02.2021 22:36

Technická pomoc

Odstranění stromu

Předín

Předín

Během pandemické situace jsme byli nuceni omezit i pravidelné schůze a školení jednotky a věnujeme se jen nejnutnějším úkonům, jako jsou kondiční jízdy, pravidelné cvičení
nositelů dýchací techniky a drobná údržba. Od začátku roku jsme provedli několik oprav na
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naší Tatře. Svépomocí byla provedena údržba náprav, specializovaná firma nám vyměnila
všechny pneu a došlo i k výměně autobaterií.
Vždy během jarních měsíců pravidelně absolvujeme školení členů na vybraných funkcích na stanici HZS Kraje Vysočina v Třebíči. Bohužel i toto bylo pro letošní rok zrušeno
a povinné prodloužení odborné způsobilosti probíhá formou on-line kurzů se závěrečným
testem.
Na začátku roku ukončil členství v jednotce a nastoupil zasloužený hasičský důchod pan
Ivan Hons – děkujeme za dlouholetou práci jak při mimořádných událostech, tak při údržbě
a opravách techniky.
Vzhledem k tomu, že věk nezastaví nikdo, rádi bychom postupně doplnili naši jednotku
mladšími členy. Pokud by měl někdo zájem stát se předínským hasičem, vyjíždět k mimořádným událostem, něčemu novému se naučit, obětovat svůj nejen volný čas druhým, ale i prožít
spoustu adrenalinových okamžiků, neváhejte nás kontaktovat ☺
Den 22.10.2020 bude navždy zapsán v naší historii, jako den, kdy jsme do užívání převzali první „fungl“ nové vozidlo. Jedná se o devítimístný dopravní automobil Ford Tranzit.
Konečná cena této akce byla 1.033.098,- Kč včetně DPH. 450.000 Kč z této sumy tvořila
dotace z GŘ HZS ČR a 300.000 Kč přispěl Kraj Vysočina. Zbytek financí, tedy 283.098 Kč
bylo uhrazeno z rozpočtu obce Předín.
– Tento automobil byl pořízen v základním provedení a splňuje všechny požadavky
vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, včetně červeno-modrého zvláštního výstražného zařízení. Je osazen dieselovým motorem o obsahu
1995 cm3 o výkonu 125 kW.
Dále je vybaven vozidlovou radiostanicí Motorola a dvěma ručními radiostanicemi
téhož výrobce se zabudovanými dobíjecími úchyty. V dobíjecích úchytech jsou osazeny
i dvě svítilny Survivor. Prostor před vozidlem je monitorován zabudovanou kamerou pro
záznam jízdy. V zadní části vozidla se nachází lékárnička v batohu, dva kusy požárních
světlometů, ruční vyprošťovací nástroj, dva kusy hasicích přístrojů
a další drobné vybaveni. Vozidlo
je osazeno zimními pneumatikami
a součástí dodávky je i sada kol letních a sněhových řetězů na hnanou
nápravu. Všechna sedadla jsou osazena potahy a na podlaze jsou gumové koberce.
Nezbývá než jen doufat, že nám
tento automobil bude dlouhé roky
dobře sloužit a vždy nás dopraví ve
zdraví zpět, do naší vísky ☺
Vlastimil Hons
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Jak tradiční je náš tradiční ples?
Předínský hasičský sbor byl založen v srpnu 1897 a prvním zápisem v účetní knize je
vydání 1460 zlatých za hasičskou stříkačku s příslušenstvím. Tehdy sbor zajišťoval požární
ochranu obce a tuto svoji činnost si musel sám financovat, respektive si potřebné finance
obstarat. Kromě využití různých příspěvků od mecenášů, např. od knížete Collalta, obce,
arcibiskupa, třebíčské spořitelny, banky Konkordia a vzájemné pojišťovny, spojili tehdejší
předínští nositelé myšlenky dobrovolného hasičského hnutí příjemné s užitečným a nemalou část finančních prostředků na provoz sboru si dokázali zajišťovat pořádáním kulturních
akcí pro své spoluobčany. Ačkoli v průběhu času se starost o požární ochranu obce přenesla ze sboru dobrovolných hasičů na obec samotnou, která je pro tento účel zřizovatelem
jednotky sboru dobrovolných hasičů, finance pro činnost sboru byly a stále jsou potřeba.
V dnešní době tyto finance sbor vynakládá na údržbu sportovního areálu, na materiální
zabezpečení a nemalé prostředky jsou věnovány na výchovu nové generace předínských
dobrovolných hasičů – našich hasičských dětí. Stejně jako hasičům na konci 19. století,
i nám – v rozjetém století jednadvacátém – připadá smysluplné spojovat příjemné s užitečným, a proto se držíme tradice pořádání kulturních akcí. Asi tou nejtradičnější z tradičních
je „Hasičský ples“. Dnešní doba bohužel nepřeje fyzickému setkávání lidí a to je jediný
důvod, proč jsme pro vás letošní ples nemohli připravit a pozvat vás na něj.
Co se ale skrývá za pojmem tradiční akce? Co je to tradice v pořadatelském podání
SDH Předín? Věřte nebo ne, první hasičský ples v naší obci se konal hned v roce 1898,
příjem z plesu je v účetní knize zapsán 13. února 1898 (sobota). Bylo by pěkné držet nepřerušenou tradici této akce až do dneška, ovšem ne každou zimu se hasičský ples konal.
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O pořádání nebo nepořádání v některých letech nemáme žádné informace (např. z roku
1900 a z dlouhého období let 1905–1925, ze kterého sbor nemá písemné záznamy o své
činnosti), z některých let máme jasnou informaci o tom, že ples pořádán nebyl. Důvody pro
nepořádání plesu byly různé. Např. v roce 1934 členstvo provedlo – jak bychom to nazvali
v dnešní době – analýzu trhu a marketingové strategie a místo plesu uspořádalo únorovou
masopustní zábavu. Podobně to s pořádáním plesu dopadlo v roce 1950, kdy se sbor také
přiklonil raději k masopustnímu veselí. Válečné roky lidové zábavě nepřály, poslední ples
před zákazem a šestiletou přestávkou se konal 3. února 1940 v hostinci U Nováků, tradici
se pak podařilo obnovit až pořádáním lednového plesu v roce 1947 v hospodě U Rambousků. Místní sbor měl chuť pořádat ples už v prvním poválečném roce 1946, pořádání mu
ale nebylo Místním národním výborem povoleno (jediný ples toho roku byl uspořádán pod
hlavičkou KSČ). Pořadatelskou novinkou byl v roce 1958 ples, který pořádal hasičský sbor
společně s předínským Sokolem. Členové obou spolků se podělili jak o práci, tak o výdělek.
Další delší pořadatelská pauza se odehrála po zahájení rekonstrukce hospody U Rambousků, tehdy už ve správě Jednoty. Dne 12. února 1972 tam náš sbor uspořádal poslední ples
a do sálu místní hospody už se hasičské plesové veselí nevrátilo. Protože rekonstrukce byla
dlouhá a pořadatelská chuť ve sboru rostla, byl po tříleté pauze uspořádán 21. února 1976
ples v tělocvičně místní základní školy a na stejné místo pak návštěvníci plesu zavítali
i v letech 1977 a 1978. V roce 1979 se ples nekonal a od roku 1980 proběhly všechny naše
plesy v místním kulturním domě. Posledním rokem, ve kterém jsme ples nepřipravili, byl
rok 1983. Od té doby se ples konal každou zimu a letoškem tedy přerušujeme 37 let dlouhou
řadu nepřetržitého každoročního pořádání hasičského plesu. Mnohdy byl ples uspořádán
s vypětím veškerých sil pořadatelů, personální krize se nevyhnuly ani našemu sboru a nasazení několika málo členů muselo být při pořádání plesu v některých letech enormní.
Doufejme, že letošní ples byl na dlouhou dobu jediný, který jsme si museli v našich
kalendářích přeškrtnout, a že se na nějaké naší kulturní akci potkáme dřív, než při příštím
hasičském plesu.
Stanislav Augustin

I na železničním přejezdu platí určitá
pravidla, která řidiči musí dodržovat
V roce 2020 řešili policisté na železničních přejezdech na Vysočině celkem 21 dopravních nehod, při kterých byla jedna osoba usmrcena, a dalších osm jich utrpělo zranění.
V naprosté většině případů jsou viníky takových dopravních nehod samotní řidiči, kteří nerespektují zvukové a světelné výstražné znamení nebo vlak na železničním přejezdu
přehlédnou.
V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že řidiči si na železničních přejezdech musí počínat obzvláště opatrně a mít na paměti, že srážka s vlakem mívá fatální následky. Důležité
pro řidiče je se přesvědčit, že přejezd mohou bezpečně přejet.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích nám jasně říká, že vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém k němu přijela. Ve vzdálenosti 50 metrů
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před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50
kilometrů v hodině. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat
dobu jeho přejíždění.
V případě, že dojde k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby
řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost
v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:
– je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
– je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
– sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
– je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho
houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
– dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo
žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
– nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování
v jízdě
Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu.
Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním
přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít
dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla.
Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla,
pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který hrozí pokuta ve správním řízení až do výše pěti tisíc korun.
Policie ČR

Rozhovor na závěr
Tato závěrečná slova patří bývalému starostovi panu Arnoštu Urbánkovi, s kterým jsme
udělali krátký rozhovor.
Jak dlouho jste tuto funkci zastával a co Vám přinesla, nebo naopak vzala?
No, kdo si to má pamatovat. Cha, cha… Tak vážně. Funkci starosty jsem vykonával
od 2. 12. 1998 do 31. 1. 2021 tedy více jak pět a půl volebních období. Chcete–li, to je 22
roků 2 měsíce. Tato funkce mi přinesla mnoho nových pozitivních věcí. Za ta léta jsem měl
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možnost potkat a poznat spoustu skvělých lidí, kteří nikdy neváhali pomoci, zejména v začátcích mého působení i po celou jeho dobu trvání. Naopak jsem také zažil řadu zklamání,
frustrace a stresových situací, ke kterým se již nechci vracet.
Když porovnáte začátek Vašeho působení v úřadu a konec, liší. Liší se v nárocích
na funkci starosty?
V té obecné rovině snad ani ne, protože na začátku nemáš žádné zkušenosti ba ani dostatek potřebných informací a vědomostí v oblasti veřejné zprávy. Na konci je máš, ale už
ti nejsou nic platné. V té technické a legislativní rovině to bylo však diametrálně odlišné.
PC technika, bez které je v dnešní době správa věcí veřejných zcela nemožná, byla teprve
v plenkách. Na začátku mého působení také nebylo takové množství, mnohdy nesmyslných, zákonů a nařízení.
Co bylo za ta léta nejtěžší, s čím jste se musel potýkat?
Co bylo nejtěžší? Snad když uděláš nevědomky něco špatně, nebo na něco důležitého
zapomeneš. Tak než to vyřešíš, budí tě to ze spaní a to je hodně nepříjemné. Také chci říct,
že práce ve veřejné správě není jen procházka růžovým sadem. Jak si mnohdy někteří lidé
myslí.
Je něco, na co jste pyšný a naopak?
Vždy jsem říkal, že mi nepřísluší hodnotit moji práci ve veřejné funkci a u toho bych
rád zůstal i po jejím skončení. Jinak mám samozřejmě radost ze všeho, co se nám za ta
léta podařilo v naší obci vybudovat nebo zlepšit. Naopak radost nemám z toho, co se
nepodařilo.
Udělal jste během těch roků spoustu rozhodnutí, vzal byste některé zpět? Které by
to bylo?
Těch rozhodnutí bylo opravdu mnoho. Naštěstí na ně není starosta nikdy sám. Pokud je
zřízena rada obce rozhoduje ve věcech přenesené působnosti státní správy, ale také o dalších agendách, které jsou jí vyhrazené Zákonem o obcích. Ovšem všechna zásadní rozhodnutí ve věcech samosprávy činí jen a pouze zastupitelstvo obce na svých řádných zasedáních nadpoloviční většinou všech členů ZO. A pokud jde o zpětvzetí? Zpět bych nevzal asi
žádné rozhodnutí, mimo těch, které bylo nutné revokovat. S odstupem času, když nad tím
teď přemýšlím, bych možná u některých záležitostí postupoval lépe a radostněji.
Co byste vzkázal svému nástupci, popřípadě mu dal nějakou dobrou radu?
Svému nástupci Ing. Zdeňku Skálovi bych chtěl nejprve poděkovat za dodržení předvolebních a povolebních dohod, zejména za převzetí funkce starosty, po mém odstoupení
v polovině volebního období.
K jeho zvolení starostou naší obce mu i touto cestou gratuluji, do dalších let přeji pevné
zdraví a také pevné nervy při výkonu veřejné správy k radosti všech našich spoluobčanů.
A protože jsme v každodenním kontaktu, není zatím co vzkazovat. Pokud bych měl něco
poradit? Tak snad jen to, aby nikdy nepřesvědčoval přesvědčené. Je to ztráta času.
Štěpánka Cejpková
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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 29.8.2021)
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