PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 35

Zimní východ slunce nad Předínem

Vážení spoluobčané,
loňský rok je minulostí a po mírné zimě přichází pozvolna jaro
a spolu s ním i další, již 35. vydání předínského zpravodaje.
Opět využívám této možnosti ke sdělení několika informací,
které by Vás mohly zajímat. Nejprve se omlouváme
za tiskovou chybu v číslování minulého vydání našeho
zpravodaje. Správně se jednalo o 34. vydání, nikoliv 33, jak
bylo chybně uvedeno.
A co nás v letošním roce čeká? Hlavní priority rozvoje obce
jsou stanoveny dokumentem Strategie rozvoje obce Předín
na léta 2014 – 2018 – 2020, který byl přijat zastupitelstvem
obce na jeho 9. zasedání dne 25.2.2016. Hlavní investiční a neinvestiční akce této
strategie si můžete přečíst níže v přiložené tabulce. Celý dokument je také k nahlédnutí
na obecním úřadě.
Prioritou č. 1 je zajištění a příprava zasíťování ploch pro individuální výstavbu
rodinných domků nad bývalou zahrádkářskou kolonií. V současné době probíhá
pořízení studie pro zastavitelné plochy Z5, Z6, Z9.
Další významnou akcí v letošním roce, bude již konečně dlouho očekávaná
rekonstrukce průjezdních úseků krajských komunikací, na které je vydáno stavební
povolení a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Oprava je
navržena do dvou etap. I. etapa je oprava silnice III/4027 v úseku od křižovatky silnice
I/23 u mostu na konec obce směr Heraltice. II. etapa je oprava silnice III/4026 v úseku
od křižovatky silnice I/23 u prodejny COOP na konec obce směr Opatov. Součástí
této akce je také podstatná změna křižovatky u prodejny KONZUM, kde vzniknou
dvě křižovatky ve tvaru T. Další součástí této akce, bude také jednostranný chodník
od mostu ke hřbitovu a také celkové zlepšení odtokových poměrů povrchových vod.
Oprava zmíněných komunikací je investicí Kraje Vysočina. Oprava stávající dešťové
kanalizace a vybudování chodníku jde na vrub obce. O dopravních omezeních,
případných objízdných trasách a čase realizace Vás budeme včas informovat.
V letošním roce připravujeme ještě např. obklad soklu budovy Základní školy,
rekonstrukci školního dvora a doplnění oplocení celého areálu. Dále pak stavební
úpravy zděné čekárny na autobusové zastávce, opravu střechy a budovy márnice,
I. etapu zádlažby hlavních chodníků na hřbitově a řadu dalších drobnějších akcí.
V současné době připravujeme také několik žádostí na získání dotací z operačních
programů v rámci nového finančního období fondů EU a Národních programů. Např.:
pořízení nové automobilové cisterny (CAS) pro SDH JPO III, znovu odbahnění rybníka
„Strhanka“ a další.
Arnošt Urbánek, starosta
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HLAVNÍ A DALŠÍ BODY PROGRAMU OBNOVY OBCE PŘEDÍN A MÍSTNÍ
ČÁSTI HORY NA OBDOBÍ 2014-2018-2020
NÁZEV INVESTICE

Zabezpečení ploch
pro individuální
výstavbu
rodinných domů

Financování

Základní škola a
Mateřská škola
Předín

Financování

Dokončení opravy
místních
komunikací součinnost

Financování
Dopravní
zabezpečení –
bezpečnostní
prvky
Financování
Údržba a
rekonstrukce
dalších budov
v majetku obce

POPIS INVESTICE

REALIZACE

NÁKLADY V KČ

2016
30 000,Pořízení územní studie
2016
400 000,Výkup pozemků
Zpracování dokumentace pro stavební
2016
200 000,řízení IS
Výstavba inženýrských sítí - I. etapa
2017
4 000 000,(vodovod, plyn, kanalizace)
Výstavba inženýrských sítí - II. etapa
2018
5 000 000,(místní komunikace)
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje z prodeje nemovitého majetku (prodej stavebních pozemků,
prodej obecních bytů do OV)
Vlastní zdroje rozpočtované
Výměna střešní krytiny na tělocvičně a
2015
700 000,přístavbě u silnice
Výměna střešní krytiny na přístavbě ve
2017
200 000,dvoře
2016
500 000,Obklad zbývající části soklu budovy ZŠ
2016
300 000,Úprava nádvoří ZŠ
2016
100 000,Oplocení areálu ZŠ
Víceúčelové hřiště – I. etapa (pořízení
2016
30 000,studie + PD)
2017 - 2018
1 470 000,Víceúčelové hřiště – II. etapa (realizace)
Rekonstrukce přízemí budovy mateřské
2015
550 000,školy pro umístění 2. třídy MŠ včetně
venkovní terasy
Nátěry dřevěných a kovových prvků
2018
150 000,nadstavby na budově MŠ
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Postupné dokončení oprav zbývajících částí
2016 - 2018
1 100 000,místních komunikací v Předíně a na Horách
Finanční součinnost při realizaci
rekonstrukce krajských komunikací
2016
1 000 000,v průjezdních úsecích obce (jednostranný
chodník a odtokové poměry povrchových
vod)
2017
40 000,Pasport místních komunikací a chodníků
Prodloužení pravostranného chodníku
2016
20 000,k budově KD – I. etapa (projekt)
Prodloužení pravostranného chodníku
2017
150 000,k budově KD – II. etapa (realizace)
Vlastní zdroje rozpočtované
2017
150 000,Přechod pro chodce (osvětlení)
Elektronický ukazatele průjezdní rychlosti
2016 - 2017
150 000,vozidel (2x)
2017
50 000,Bezpečnostní zrcadla
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Postupná výměna oken v bytovém domě
2015
400 000,č.p. 230 a 231 – I. etapa
Postupná výměna oken v bytovém domě
2017
150 000,č.p. 230 a 231 – II. etapa
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Financování

Vodní díla v krajině

Financování

Postupné
zlepšování
celkového vzhledu
obce

Financování
Revitalizace
hřbitova
Financování

Sport a kultura

Financování

Rekonstrukce venkovních přístupových
schodišť včetně chodníků do bytového
domu č.p. 230 a 231
Oprava střešního pláště a hlav komínů
bytového domu č.p. 230 a 231
Změna vytápění a ohřevu TUV
Postupná výměna oken a dveří v KD –
I. etapa
Postupná výměna oken a dveří v KD –
II. etapa
Postupná výměna oken a dveří v KD –
III. etapa
Změna vytápění sálu a jeho příslušenství
Rekonstrukce přísálí KD včetně vybavení
Rekonstrukce zděné čekány na autobusové
zastávce
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Výstavba suchého poldru nad Předínem
včetně umělého mokřadu
Odbahnění rybníka Strhaná hráz
Výstavba nových záchytných rybníků a
odbahnění stávajících malých rybníků
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Schodiště u kostela včetně opěrné zídky na
pozemcích v majetku obce – I. etapa
(studie a stavební řízení)
Schodiště u kostela včetně opěrné zídky na
pozemcích v majetku obce – II. etapa
(realizace)
Revitalizace zeleně před prodejnou FLOP,
COOP, Konzum, na „Vůbcích“ a u KD
včetně mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,
infotabule,…)
Finanční a materiálová spoluúčast při
opravě kostela sv. Václava a fary včetně
zahrady
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované (spoluúčast)
Oprava obvodových zdí a vstupních bran
Zadláždění hlavních a bočních cest
Oprava márnice
Zeleň a mobiliář
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Dokončit zázemí u Altánu
Víceúčelové hřiště
Rozšíření Knoflíkářské expozice
Kino
Zkvalitnění provozu knihovny
Revitalizace obřadní síně
Vybudování fitness v budově KD
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
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2016

70 000,-

2016

200 000,-

2017

400 000,-

2015

320 000,-

2016

200 000,-

2017 - 2018

600 000,-

2018
2017 - 2018

1 000 000,1 500 000,-

2016

150 000,-

2015

7 000 000,-

2017

700 000,-

2017 - 2018

2 000 000,-

2016

50 000,-

2017

250 000,-

2016 - 2018

300 000,-

2016 - 2018

200 000,-

2017
2016 - 2018
2016
2016 - 2018

200
200
100
100

2016
2016 - 2018
2017
2016 - 2018
2018
2018
2018

000,000,000,000,-

100 000,1 500 000,200 000,???
100 000,100 000,200 000,-

Odpadové
hospodářství

Financování

Sociální bydlení

Financování

Ostatní

Financování
JPO III
Financování

Oživení
spolupráce mezi
složkami v obci a
rozvoj spolupráce
s okolními obcemi,
svazky a MAS
Podhorácko

Rozvoj
komunitního života
v obci v rámci
Financování

NÁZEV AKCE
Prodej obecního
majetku

Zpevnění ploch pod velkoobjemové
kontejnery na BIO odpad
Pořízení podzemních kontejnerů na tříděný
odpad
Vybudováno obecní kompostárny včetně
techniky
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Výstavba domu s pečovatelskou službou –
I. etapa (studie, projektová příprava)
Výstavba domu s pečovatelskou službou –
II. etapa (realizace)
Přestavba domu č.p. 119 na sociální byty
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Revitalizace veřejného osvětlení a zlevnění
provozu
Výstavba skladu materiálu a techniky u KD
Podání žádosti komplexních pozemkových
úprav
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Pořízení nové automobilové cisterny –
podání žádosti na IROP
Varovný systém – dálkový přenos
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Ustanovení „společné“ komise složené ze
zástupců složek v obci (hasiči, sokol, myslivci, KŠ), školy, zastupitelstva obce
a občanů a zkvalitnění společenského
a kulturního života v obci - společné
pořádání akcí – čarodějnice, stavění
a kácení máje, dětský den, Předín CUP,
zábavy, plesy, setkávání se seniory, obohacení Předínského zpravodaje z řad občanů, obecních www stránek, sestavení
kalendáře akcí na celý rok, sladění jednotlivých akcí, rozvíjení muzea, větší informovanost občanů. Finanční podpora aktivních
složek v obci. Prohlubování spolupráce
mezi obcemi DSO Předín-Opatov, Podhůří
Mařenky a ostatních obcí našeho regionu –
poznávání jak se žije kolem nás, co nás
trápí, organizování společných akcí, podílet
se na údržbě a rozvoji rozhledny na hoře
Mařence

2016

60 000,-

2018

250 000,-

2017 - 2018

1 000 000,-

2017

200 000,-

2018 - 2020

9 000 000,-

2018 - 2020

4 000 000,-

2017

50 000,-

2018

200 000,-

2017

0,-

2016

7 000 000,-

2016

100 000,-

500 000,-

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované

POPIS AKCE
Možnost prodeje obecních bytů

REALIZACE

VÝNOSY V KČ

2017- 2018

4 500 000,-

Realizace programu na základě tohoto strategického dokumentu pro volební
období 2014-2018-2020 bude záviset od finančních možností obce a úspěšnosti
získávání dotací.
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Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období
září 2015 – březen 2016
7-15-5 (15. 10. 2015)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Kraje Vysočina na financování
potřeb jednotky SDH za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti ve výši
30 000,- Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny č. ZZ01120.0521
na realizaci akce: Výměna oken v části budovy KD ve výši 105 000,- Kč.
- Smlouvu o dílo č. 127/2015 mezi TR Antoš, s.r.o. Trutnov a Obcí Předín na zajištění
výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 140024
na akci „Dětské hřiště obce Předín“ za celkovou částku ve výši 342 322,- Kč.
- Navýšení kapacity výdejny stravy v mateřské škole Předín č. p. 250, na celkem
49 dětí.
bere na vědomí:
- Registraci akce poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod názvem
Dětské hřiště obce
Předín, výše podpory 239 625,- Kč a pověřuje starostu k podpisu Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci.
potvrzuje:
- Doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele na akci „Dětské hřiště obce
Předín“, TR Antoš s.r.o. Trutnov za cenu 342 322,- Kč.
souhlasí:
- S umístěním sídla spolku Komunitní školy Předín na adrese Předín 243.
- S umístěním sídla spolku Sdružení rodičů při ZŠ Předín na adrese Předín 139.

8-15-6 (17. 12. 2015)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016. Financování bude probíhat
1/12 objemu rozpočtu 2015 do doby schválení rozpočtu na rok 2016.
- Na základě ekonomických ukazatelů za minulé období zvyšuje poplatek za odvoz
odpadu o 60,- Kč na 460,- Kč za osobu a rok a vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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bere na vědomí:
- Platnost nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.
- Návrh Strategie rozvoje obce Předín na roky 2014 - 2020 a do 20. 1. 2016 je možné
podávat náměty zastupitelů na doplnění.
- Výsledek ankety s názvem Kino Předín.
akceptuje:
- Cenovou nabídku společnosti D.A.S Praha na právní služby za cenu 14 450,- Kč
za rok.
9-16-1 (25. 2. 2016)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Sokolu Předín, z.s. Předín 265, ve výši
80 000,- Kč na rekonstrukci podlahy terasy kabin, termín realizace 3-7/2016.
- Smlouvu o poskytnutí individuální dotace SH ČMS, Sboru dobrovolných hasičů
Předín, Předín 277, ve výši 40 000,- Kč na vybudování osvětlení hasičské dráhy,
termín realizace 3-7/2016.
- Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Komunitní škole Předín, spolku, Předín
243, ve výši 7 000,- Kč na materiálové vybavení a dopravu, termín realizace
1-12/2016.
- Rozpočet obce na rok 2016 s příjmy ve výši 10 114 500,- Kč a výdaji ve výši
10 114 500,- Kč.
- Rozpočtový výhled obce Předín na r. 2017-2018.
- Schvaluje Strategii rozvoje obce Předín na roky 2014-2018-2020.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14169366 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
OPŽP – Suchý poldr nad Předínem, kterým se mění termín předložení podkladů
k ZVA do 31. 7. 2016.
- Smlouvu o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč
na pokrytí provozních nákladů Oblastní charity Třebíč v roce 2016 ve výši 23 453,Kč.
- Příspěvek na provoz sociální služby Linka důvěry STŘED v roce 2016, žadatele
STŘED, z.ú. Třebíč ve výši 1,- Kč na občana, tedy 695,- Kč a pověřuje starostu
k uzavření příslušné smlouvy.
- Příspěvek na provoz Záchranné stanice pro handicapované živočichy Pavlov, která
v roce 2015 přebrala do péče dvě mláďata srnce obecného, ve výši 1 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření příslušné smlouvy.
- Smlouvu mezi E-ON Distribuce, a.s. a Obcí Předín o zřízení věcného břemene
č. JI-014330034979/002 – Předín – Kamanová: rekonstrukce venkovního připojení
NN.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou, a.s. Praha a Obcí Předín, týkající se rozvaděče veřejné komunikační
sítě na pozemku p.č. 2098/2.
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-

-

Příkazní smlouvu mezi Obcí Předín a PROMEA s.r.o. Brno na zpracování
žádosti o dotaci z programu MZe na projekt „Rekonstrukce
hřbitova a hřbitovní zdí v obci Předín za smluvní cenu ve výši
2 x 10 000,- Kč bez DPH.
Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu dodavatele Armex
Energy, a.s., který fixuje cenu za odebraný zemní plyn pro rok 2017 na 560,- Kč/
MWh (bez DPH).

souhlasí:
- S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS
Podhorácko na území obce.
- S poskytnutím finančního daru Nemocnici Třebíč na zakoupení elektricky
polohovatelných lůžek včetně nočních stolků ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu
k uzavření darovací smlouvy.
stanovuje:
- Výkupní cenu pozemků v lokalitě pro připravovanou výstavbu rodinných domů
do 35,- Kč /1 m2.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se uskuteční 2. dubna 2016
Hory: 9:20 – 9:25 hod (na návsi), Předín: 9:30 – 9:50 hod (u kostela)
Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů:
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky,
výbojky, televizory, rádia, osobní pneu (bez disků), ledničky, pračky,
sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce,
drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony,...)
Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.
MÍSTNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany, že místní poplatek za psy je splatný do 30. 4. 2016 a místní
poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 31. 5. 2016. Poplatky je možné
uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem.
SBĚR POUŽITÉHO ROSTLINNÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ
Od 1. 4. 2016 bude na školním dvoře umístěna označená černá velká plastová
popelnice, do které je možné vhazovat použitý potravinářský rostlinný olej v pevně
uzavřených plastových PET lahvích. Sběrná nádoba je určena pouze k ukládání
použitých rostlinných olejů a ztužených jedlých tuků. V žádném případě neslouží
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ke sběru technických olejů, maziv a kapalin. Olej nesmí obsahovat vodu, zbytky čistících
prostředků ani zbytky potravin. Takto shromážděný olej se dále zpracovává a končí
jako surovina k výrobě biopaliv nebo jako přísada do paliv a na bioplynové stanici
jako vstupní surovina k výrobě elektrické energie. Tuto službu bude zajišťovat firma
FRITEX z Vladislavi. Za každý litr oleje dostane škola 5,- Kč. Sběr potravinářských
olejů je dalším prvkem ve zkvalitňování systému odpadového hospodářství obce, který
přispěje k ochraně životního prostředí. Odlehčí zejména kanalizační síti, která je oleji
vylitými do běžných odpadů v domácnostech výrazně zatěžována.

Letem předínským světem
Pouť
Neodmyslitelnou záležitostí je pro naši vesnici Svatováclavská pouť. Ta připadla
v loňském roce na neděli 27. 9. Pro příznivce tanečních zábav byly opět připraveny
dvě. Pod taktovkou SOKOLa Předín byla uspořádaná páteční zábava s kapelou
KALYBR. Druhý den si organizaci vzali na starosti místní hasiči a hrála jim kapela
NOISE a EXTÁZE. Neděle patřila dětem, pro které byly na prostranství za školou
připraveny pouťové atrakce. Sportovní nadšenci si zase přišli na své při fotbalovém
utkání, které skončilo 9:0 pro místní borce.
Adventní tvoření
Každý rok se v začátku adventu sejdou nadšenci rukodělného tvoření, při kterém si
vyrábí různé vánoční dekorace. Tentokrát se kulturák zaplnil v pátek 27. 11. a účastníci
si odnášeli andělíčky, adventní věnce, svícny a jiné hezké věcičky, které si sami vyrobili.
Příjemným zpestřením byla výborná domácí vánočka a voňavý vánoční punč.
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Mikulášská zábava
Rej Mikulášů, andělů, čertů a nejen jich proběhl v místním kulturáku v sobotu
5. 12. Skvělou zábavu umocňovala hudba rovnou dvou kapel, takřka domácími NOISE
a nově vystupujícími ROS3S. Ti k nám zavítali poprvé a hned sklidili velmi pozitivní
a kladné ohlasy, proto k nám kapela zavítá i na letošní pouť.
Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 6. 12. se většina z nás i přes velmi nevlídné počasí sešla na plácku před
prodejnou Flop zahájit Advent. Po krátkém přivítání jsme rozsvítili vánoční strom a pak
už jsme si začali zpívat koledy společně s vystupujícím pěveckým sborem PAVOUČCI,
které s dětmi nacvičila Pavla Vídenská. Malým překvapením pro děti byl příjezd
Mikuláše, který měl pro každého z nich připravenou sladkou dobrůtku.
Vánoční jarmark
Stříbrnou neděli 12. 12. se v kulturáku poprvé pořádal Vánoční jarmark. Nesl
se v duchu prodeje rukodělných výrobků a produktů. Nakonec se sjelo celkem 15
prodejců, kteří nejen prodávali, ale i prezentovali svůj um.
Zájemci si mohli prohlédnout a koupit například ručně dělaná mýdla, keramiku,
krajky, skleněné perličky, ale i uzenářské dobroty, perníky, oplatky a mléčné
výrobky. Velmi poutavá byla ukázka a výtvory místního uměleckého kováře. Děti
zase moly zkusit vytvořit hezké dárečky v dílničkách, které pro ně někteří prodejci
nachystali. V kuchyni, byly pro návštěvníky připravovány dobroty z brambor, které
šly na dračku.
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Setkání seniorů
12. prosince loňského roku se uskutečnilo tradiční setkání seniorů, tentokrát
ve Štěměchách. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem asi sedmdesát seniorů z obou obcí.
Štěměšští pořadatelé opět připravili skvělý doprovodný program v podání místních
protagonistů pod vedením Stanislava Augustina. Po celý večer hrála k tanci a poslechu
kapela „Žízeň“ ze Lhotek u Velkého Meziříčí. Příjemným zpestřením celého večera
bylo vyhlášené sólo pro paní Bohumilu Obůrkovou z Předína, která právě slavila své
devadesáté narozeniny a svoji vitalitou tak roztančila prakticky celý sál. Dalším, až
neuvěřitelným zpestřením byl rovněž devadesátiletý člen kapely, který nejenže celý
večer při hře na své housličky vydržel stát, ale ještě hýřil dobrou náladou. O všeobecné
dobré náladě účastníků svědčí i fakt, že návrat do Předína byl až v pozdních nočních
hodinách.
Arnošt Urbánek
Předsilvestrovský výstup na Mařenku
Předsilvestrovský výstup na Mařenku se uskutečnil ve středu 30. 12. Sešlost
na vrcholku u rozhledny je tradicí již 17 let jak pro předíňáky, tak i pro obyvatele všech
obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky a dalších okolních obcí. Na vrcholku bylo opět
hodně živo. Kdo chtěl, mohl si zakoupit například svařák, čaj a něco na zakousnutí
v provizorním občerstvení. Kdo odolal a při zpáteční cestě se stavil na kančí guláš,
rozhodně neprohloupil.
Silvestr
Tradiční uvítání nového
roku u vánočního stromečku
si nenechalo ujít mnoho z nás.
Někteří přišli oslavit příchod
nového roku z kulturního
domu, kde byl opět připraven
silvestrovský program.
Někteří zase přišli společně
s přáteli ze soukromých
posezení. Jako vždy se podávalo
šampaňské a samozřejmě
nechyběl Novoroční ohňostroj.
Všichni si navzájem připili
a popřáli do roku 2016 jen to
nejlepší.
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Tradiční vepřové hody
Již po čtvrté se v sobotu 16. 1. kulturní
dům provoněl zabíjačkovými specialitami.
I tentokrát se zde sešlo mnoho milovníků
nejen dobrého jídla. Místní fotbalisti
připravili spoustu vynikajících vepřových
specialit, které si mohli návštěvníci koupit
za výhodné ceny nejen na oběd. Tato akce
si mezi místními obyvateli získala velkou
oblibu a je to znát i při prodeji voňavých
dobrot – skoro nic nezbyde.
Hasičský ples
Hasičský ples zahajuje tradičně plesovou sezónu již od nepaměti. Tento rok se
uskutečnil v sobotu 30. 1. a zatancovat si přišlo kolem 150 lidí. Kapelu CREDIT,
která měla široký repertoár přívětivý pro všechny generace, si návštěvníci velmi
pochvalovali. Tombola byla opět bohatá a hazardéři, kteří pokoušeli štěstěnu, měli šanci
vyhrát například televizi, poukázky na dětský tábor, sele, sud piva a krásnou krbovou
sadu, kterou věnoval umělecký kovář Radim Dostál.
Bruslení na Mlejňáku
I přesto, že letošní zima opět zimním sportům moc nepřála. Mnoho nadšenců bruslení
využilo proto víkendu, kdy ledy zamrzly. Návesní rybník se zaplnil sportovci všech
věkových kategorií, kteří si tuto příležitost náležitě užívali. Hrál se hokej, zkoušeli se
krasobruslařské piruety, anebo se ti nejmenší teprve učili stát na bruslích. A aby byla
atmosféra opravdu zimní, krásně sněžilo.
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Vítání občánků
A zase je nás o pět více J Pravidelné vítání občánků, které se opakuje v nepravidelných
intervalech, proběhlo v sobotu 12. 3. v obřadní síni místního kulturáku. V letošním
roce jsme přivítali pět holčiček: Anna Němcová, Viktorie Číhalová, Martina Suchnová,
Adéla Velebová, Alžběta Krutišová. Šťastní rodiče dostali fotoalbum, které jistě brzy
zaplní krásnými momentkami s miminkem. Maminky byly ještě obdarovány květinou.
Tato slavnostní příležitost obohatilo vystoupení dětí z mateřské školky.

Dětský karneval
Letošní dětský karneval se konal minulou neděli 20. 3. a sál kulturního domu
zaplnily různé pohádkové postavičky. Organizaci dětmi oblíbené akce měla na starost
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mateřská škola a zapojili se i rodiče. Ozorákovi, Krejčovi a Jeřábkovi sestavili krásný
SUPER program. Bohatá tombola měla u dětí rovněž velký úspěch a rychle se vyprodala.
Hodně se i tancovalo a dovádělo na chytlavé dětské písničky. Prostě se děti skvěle
bavily a smály - a to je hlavní. Z výtěžku se zaplatí dětem dopoledne v zábavním parku
ve Stříteži.

A na co dalšího se můžeme těšit?
30. 4.
7. 5.
4. 6.
25. 6.

stavění Máje a pálení čarodějnic
McRAI CUP - CROSS-COUNTRY - závody horských kol na Mařenku
Dětský den + kácení Máje
Předín CUP
2. 7.
Hasičský den – v tento den vás čeká
tradiční soutěž O pohár starosty – Jihlavská OPEN liga v požárním útoku
a letos poprvé i noční soutěž v požárním útoku mladých hasičů
23. 9. pouťová zábava SOKOL Předín – KALYBR
24. 9. pouťová zábava SDH Předín – ROS3S
3. 12. Mikulášská zábava SDH Předín – ROS3S
4. 12. rozsvícení vánočního stromečku s mikulášskou nadílkou
11. 12. Vánoční jarmark
31. 12. Silvestr
Další plánované akce:
Dožínky, Setkání seniorů v Předíně, Předsilvestrovský výstup na horu Mařenku
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Dětské hřiště
V říjnu začaly práce na dlouhodobě očekávaném dětském hřišti, které v naší obci
chybělo a po kterém místní maminky soustavně volaly. Obec Předín získala dotaci
ve výši 239 625,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady na toto
hřiště činili 342 322,- Kč. Za tyto peníze se pořídila certifikovaná sestava herních
prvků s názvem POKUSTON pro děti od 4 – 15 let. Hřiště je umístěno na „Vůbcích“,
má rozlohu 110 m2 a nechybí ani lavičky pro doprovod dětí a samozřejmě odpadkový
koš. V letošním roce ke stávající sestavě přibude ještě houpací koník a pískoviště pro
malé děti. U altánu je nově nainstalovaná sestava herních prvků rovněž pro malé děti,
pod názvem MERKUR. Obě sestavy jsou z kvalitního akátového dřeva s dlouhou
životností.
Bohužel někteří rádoby „dospělí“ spoluobčané nechápou, že na hřišti si mají
hrát děti NE dospělí! Už samotný název - dětské hřiště, by jim mohl napovědět,
ale bohužel. Navíc pohyb na herních prvcích je omezen jak věkem do 15 let, tak
i váhou do 50 kg. Pokud se toto nedodržuje, herní prvky ztrácí životnost. Za dobu, co
je hřiště v provozu, což je 5 převážně zimních měsíců, jsme již museli řešit několik
oprav. Shodli jsme se, že tímto tempem nám dětské hřiště moc dlouho nevydrží. Proto
uvádíme několik pravidel, která by se měla při jeho užívání dodržovat:
1) Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci dětí.
2) Hřiště je určeno pouze pro děti ve věku od 4 do 15 let a váhou do 50 kg.
3) Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný
zástupce či jiná dospělá osoba.
4) Každý návštěvník hřiště je povinen se šetrně chovat k zařízení, které je
majetkem obce a udržovat je v čistotě.
5) V prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických
nápojů a jiných omamných a návykových látek.
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6) Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.
7) Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním
provozního řádu, nenese obec žádnou zodpovědnost.
8) Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně
respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní
účastníky.
9) Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit obecnímu
úřadu.
10) Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatelů v areálu hřiště.
Prosíme o dodržování těchto pravidel!
Všichni přece chceme, aby si na hřišti děti mohly hrát a aby nám vydrželo co
nejdéle.
Štěpánka Málková

Tříkrálová sbírka
My tři králové jdeme k vám…
Rádi bychom všem přispěvatelům do tříkrálových
pokladniček poděkovali za štědré finanční
příspěvky a také koledu, kterou si malí koledníci
s chutí po dobře odvedené práci snědli.
V obcích Předín a Hory jsme letos vykoledovali
12 252,- Kč, což je téměř o tisíc korun více než
v loňském roce. Celá částka byla odeslána na účet Oblastní charity Třebíč, kde se letos
sešlo celkem 2 278 688,- Kč, o téměř sto tisíc korun více než v loňském roce.
Těmito penězi budou podpořeny služby Oblastní charity Třebíč a to např.:
• na výstavbu nového Domova pro matky v Třebíči i se zázemím pro Ranou péči
Třebíč, která se věnuje malým dětem s postižením a jejich rodinám
• na dokončení stavebních prací na ul. Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory, lidi
s postižením a nemocné
• na zakoupení auta pro pečovatelskou službu k poskytování služeb na okrese
• na humanitární pomoc a materiální či finanční pomoc lidem v sociální a zdravotní
nouzi. Prosíme, upozorněte na tuto možnost lidi, kteří potřebují pomoc.
S velkými díky vás zdraví koordinátor Tříkrálové sbírky v Předíně
Miluše Vybíralová
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Za kulturou do Horáckého divadla Jihlava
Začátek letošní sezóny jsme zahájili zhlédnutím humorného muzikálu Zvonokosy.
Dalším podzimním večerem nás provázelo moderní zpracování milostného příběhu
Romeo a Julie. Začátkem roku 2016 jsme se stali svědky vraždy v kadeřnickém
salónu „Splašené nůžky“. Děj této detektivní komedie jsme mohli ovlivnit svými
postřehy a otázkami. Nakonec jsme usvědčili i vraha. V dalším představení jsme
se ocitli v tajemném Hotelu mezi dvěma světy. Tato vtipná a brilantně napsaná
hra nás donutila k zamyšlení, jaké životy vlastně prožíváme, jaké máme vztahy
ke svým blízkým i sami k sobě. Do konce této sezóny nám zbývá zhlédnout ještě
dvě představení.
Nová divadelní sezóna 2016/2017 nám nabízí prostor pro společné hledání
jiných úhlů pohledu – „pohledů odjinud“. Dostaneme prostor pro nasazení brýlí,
které nám dovolí vidět staré nově, nové staře, bílé černě, černé bíle,…
V této, již 77. divadelní sezóně, se můžeme těšit na komedii Sex noci svatojánské,
na český muzikál Adéla ještě nevečeřela, románovou kroniku Rok na vsi, hru se
zpěvy Kabaret z lágru, duchařskou komedii Vrátila se jednou v noci a mysteriózní
drama Hra snů.
Kdo by měl zájem navštěvovat s námi v příští sezóně tato představení, může se
přihlásit do 20. dubna 2016.
Lenka Hekrlová

Co se děje v základní škole
Sportovní terminologií bychom řekli, že v únoru jsme odstartovali druhý
poločas školního roku 2015/2016. Jaký však byl ten první a které události stojí
za připomenutí?
Ve sportu tedy ještě chvíli zůstaneme. V říjnu postoupili školní fotbalisté
z 8. třídy z okrskového kola do okresního finále, které sice již bylo na jejich síly,
nicméně konečné 5. místo z celého okresu je výborným umístěním.
Rovněž na podzim jsme měli své zastoupení na atletických závodech a přespolním
běhu. Také basketbalistky pod vedením pana učitele Tesaře svědomitě trénují a začínají
sklízet zasloužené ovoce. Příkladem je poslední turnaj starších žákyň, kdy se děvčata
v silné konkurenci umístila na 3. místě.
Koncem října škola uspořádala pro žáky i spoluobčany lampionový průvod. Po jeho
skončení a návratu na školní zahradu mnozí využili možnosti se trochu ohřát u ohně
a čaje a opéct si špekáček. Ohlasy na tento podvečer byly velmi pozitivní, což potvrdila
i hojná účast.
V listopadu ukončil pracovní poměr na naší škole učitel hudební výchovy Vlastislav
Malý, místo kterého se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Pavla Vídenská, jež učí nyní
hudební výchovu na druhém stupni.
V zimě proběhlo několik již tradičních akcí, jednou z nich bylo předvánoční
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setkání žáků, zaměstnanců a rodičů, kdy po vystoupení pěveckého sboru „Pavoučci“
následovaly vánoční besídky ve třídách a poté vytváření vánočních výrobků. V lednu
se naši lyžaři zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Jeseníkách. V témže měsíci
proběhl ještě zápis do 1. ročníku. Zapsáno bylo osm dětí.
Velkého úspěchu dosáhl Adam Švaříček z 9. ročníku, který se umístil na druhém
místě v okresním kole olympiády z českého jazyka a postoupil tak do krajského
kola.
V sobotu 27. února se uskutečnil školní ples, bavit se přišlo téměř 240 návštěvníků.
Podařilo se vydělat 48 tisíc korun, tato částka se stane součástí finančního fondu SRPDŠ
a bude použita ve prospěch žáků školy. Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu plesu, ať už svou účastí na něm nebo příspěvkem do tomboly.
Mgr. Josef Herbrych
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Jak se máme v předínské školce?
V tomto školním roce, jak jsme již psali v minulém zpravodaji, poznáváme svět
s ČLOVÍČKEM. A kdo je to ten ČLOVÍČEK – jednoduchý hadrový panáček, kterého
maminka, babička nebo někdo známý dětem ušil a on teď pobývá s dětmi ve školce, je
jejich průvodcem a kamarádem. Děti si s ním hrají, dovedou s ním cvičit, tancovat, hrát
divadlo a spoustu dalších věcí. Naučily se o něm pěknou písničku.
Na tento celoroční projekt jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny – Životní prostředí
2015. S dětmi realizujeme aktivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se
zaměřením na přírodu a ochranu životního prostředí.
Celkové náklady projektu: 30 000,- Kč, 50 % je dotace, 50 % spoluúčast žadatele
(naše škola).

Na některé akce pozveme školáky z 1. a 2. ročníků naší ZŠ – společně jsme již
jeli na Baliny k Velkému Meziříčí na program Pojďte s námi do lesa. Tam se nám
líbilo moc. Počasí nám přálo a děti si užily zajímavého pobytu v přírodě a v nově
zrekonstruovaných prostorách ekologického centra. Brzy nás čeká společná návštěva
ZOO Jihlava s programem Hmyzáčci a prohlídkou zoologické zahrady v Jihlavě.

Vydařila se také akce pro babičky, dědečky, ale i pro maminky a tatínky našich dětí.
Pozvali jsme je do naší školky, aby nám pomohli s výrobou krmítek a ptačích budek.
Vše je již hotovo, čeká nás jen jejich umístění do naší zahrady.
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A co nás tento školní rok ještě potěšilo? Tak především, že se nám podařilo udržet
provoz mateřské školy v obou třídách, zvlášť když máme druhou třídu MŠ opět v budově
mateřské školy a to pěkně zrekonstruovanou. Zdařilá byla podzimní akce ve školní
zahradě pro rodiče s dětmi BRAMBOROBRANÍ, na kterém jsme plnili nejrůznější
bramborové úkoly a ochutnávali bramborové dobroty. Předškoláci navštívili program
KÁČA v Městské knihovně v Třebíči. Ke konci roku jsme se sešli na VÁNOČNÍ
BESÍDCE, kde se děti obou tříd předvedly rodičům v krátkém vystoupení, společně
si vyrobili vánoční dekorace a hlavně si spolu pohráli. Navštívili jsme divadelní
představení AUTOPOHÁDKY na malé scéně Horáckého divadla v Jihlavě, vyřádili
jsme se v Dětském zábavním centru ve Stříteži, které je pro malé předškolní děti
za nepříznivého počasí ideální.
Počátkem března jsme žili akcí CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - to nám chodili před
odpočinkem předčítat žáci 5. ročníku ZŠ a zapojili se také některé maminky. V rámci
projektu Malý zahradník, jehož sponzorem je firma AGRO, jsme vyseli semínka
bylinek, rajčat a pozorujeme je, jak rostou, vypěstovali jsme řeřichu a pochutnali si
na ní. Teď se těšíme na DĚTSKÝ KARNEVAL a předškoláci na PŘEDPLAVECKÝ
VÝCVIK.
30. 3. 2016 se koná Zápis dětí do naší mateřské školy na školní rok 2016/2017
ve 2. třídě MŠ a to od 15:30 do 17:00 hodin.
Miluše Pospíšilová

Komunitní škola Předín
Komunitní škola Předín nabízí již 6. rokem možnost celoživotního vzdělávání
a zároveň pracuje na principu otevřenosti a aktivním zapojování občanů všech věkových
kategorií do dění v obci a tím zlepšuje život v obci jako komunity lidí. Nabízí občanům
naší obce i okolních obcí možnost navštěvovat různé vzdělávací, relaxační a tvořivé
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kurzy. V letošním školním roce opět otevřela dva kurzy angličtiny, kurz keramiky, který
se koná 1 x za 14 dnů ve středu v keramické dílně, dále si ženy mohou každý čtvrtek
od 19:00 hodin přijít zacvičit do tělocvičny ZŠ. Vyzkoušeli jsme a hlavně ochutnali
podzimní recepty z ovoce a zeleniny. Mezi ně patřili placičky s hruškami a modrým
sýrem, salát z jablek a kysaného zelí, zelné kynuté bochánky, zapečenou růžičkovou
kapustu, pečený bůček s jablky a cibulí, maso na mrkvi, ratatouille a ořechové řezy
s jablečnou polevou. Všem kuchařkám bych chtěla poděkovat za výborné recepty,
které se opravdu povedly. Všichni se už těšíme na další vaření, které bude v dubnu,
tentokrát ochutnáme zahraniční kuchyni. Tradičně se v pátek před první adventní nedělí
uskutečnilo Adventní tvoření pro děti a dospělé. V lednu jsme pořádali zájezd na plavání
do Aquaparku Laguna v Třebíči a v rámci akce Jdeme ven, jsme vyrazili na procházku
na Bukovou a ke Hraběcí studánce a Opatova. Nově jsme připravili, nejprve pouze pro
seniory, výlet na Macochu, který se pro malý zájem neuskutečnil.
Druhým pokusem je výlet pro všechny zájemce do Pelhřimova (muzeum rekordů
a kuriozit, prohlídka města) a na Křemešník (rozhledna Pípalka, kostel Nejsvětější
Trojice, Naučná stezka Křemešník), který se uskuteční v sobotu 23. 4. 2016, cena 240
– 280,- Kč (z toho doprava 150,- Kč, vstupné 80 - 120,- Kč, průvodce 10,- Kč), odjezd
v 7:30 hodin od autobusové zastávky v Předíně, pravděpodobný návrat mezi 18:00 –
19:00 hodinou. Zájemci se mohou hlásit do 31. 3. 2016 na OÚ Předín osobně nebo tel.:
568 884 377 nebo u p. Marie Vybíralové, Předín 263 osobně nebo na tel.: 724 177 195.
V letošním roce se obzvlášť těšíme z velkého zájmu občanů, kteří navštěvují
připravované kurzy a zároveň zveme mezi nás i ostatní. Obsah jednotlivých kurzů je
závislý na zájmu a požadavcích ze strany zájemců, proto rádi přivítáme Vaše připomínky,
podněty a nápady na nové kurzy a aktivity.
Eva Boudová

KOSTEL a FARA – co bude dál?
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V půlce října loňského roku se sešli zástupci obce s panem farářem a společně
diskutovali o možnostech, jak postupovat při zvelebování kostela a jeho okolí včetně
fary. Shodli se, že v nejbližší době proběhne vyčištění odtokových cest, aby se alespoň
částečně zamezilo nadměrnému hromadění vody v půdě kolem kostela a v důsledku
i vlhkosti zdiva. Pracovat se bude i nadále na zahradě fary, kde dojde k dokončení
vyčištění od nepořádku různého druhu, srovnání terénu a zabezpečení proti vandalům
a zlodějům. Byla zde nastíněna i možnost zapsat faru na seznam památek. Pan farář také
zajistil odborníka, který bude provádět studii proveditelnosti následných oprav kostela.
Takovéto schůzky by měli probíhat průběžně a na nich by se měly projednávat další
postupy i možnosti obou stran v otázce zvelebení kostela, fary a jejich okolí.
V současné době je studie proveditelnosti připravená a bude prezentována na další
schůzce zástupců církve a obce.

BRANKY, BODY, VTEŘINY
SOKOL Předín – mládež
V podzimní části soutěže předínský fotbal reprezentovaly tři mládežnické týmy.
Jde o tým starší přípravky, která hraje okresní soutěž OFS Třebíč. Mladší žáci a starší
žáci hrají I.A třídu krajské soutěže KFS Vysočiny. Tuto soutěž hrajeme tak, jako
v loňské sezóně pod hlavičkou FSC Stará Říše / Sokol Předín.
Starší přípravka obsadila po podzimní části soutěže ve své kategorii Okresní
soutěže skupiny „C“ 8. místo z devíti družstev. V této kategorii máme kmenových
8 hráčů a jednoho hráče na hostování z Opatova.
Mladší žáci figurují na 7. místě a starší žáci na 5. místě z osmy družstev I.A třídy
krajské soutěže skupiny „B“. V těchto kategoriích hraje 29 hráčů (16 starších žáků
a 13 mladších žáků, z toho je 5 ze Želetavy (všichni starší žáci), 5 ze Staré Říše
(1 starší žák, 4 mladší žáci) a dva na střídavý start, jeden z Opatova (starší žák)
a druhý z Dlouhé Brtnice (mladší žák)). 18 hráčů hrajících za žáky je registrováno
za mateřský klub v Předíně. Dále tři předínští žáci hrají na střídavý start v Okříškách
krajský přebor.
V zimní přestávce všechny mládežnické týmy trénují v tělocvičně ZŠ Předín. Starší
žáci od ledna na hřišti s umělým povrchem v Třebíči. S tím také souvisí předvolební
plány předínských radních (za které jim děkujeme ☺). Přislíbili vybudování
víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Až toto hřiště v Předíně bude vybudováno,
tak se nebudeme muset trmácet do míst, která nám trénování umožní a získá tím
i tréninková příprava v zimním období. S vybudováním hřiště nezíská jen fotbal, ale
i široká veřejnost a děti nové možnosti pro volnočasové aktivity a vyžití.
Starší přípravka se účastnila „Zimní ligy přípravek“, kterou organizoval OFS
Třebíč a jednotlivá utkání se hrála turnajovým způsobem v halách v Třebíči,
Okříškách a Želetavě. Naši hráči v konkurenci 25 družstev z okresu Třebíč skončili
na 22. místě.
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Starší a mladší žáci se nyní účastní zimního turnaje družstev krajských soutěží
(družstva hrající 1.A třídu a krajský přebor) v Lukách nad Jihlavou, který odstartoval
27. 2. 2016 a naši žáci na něm odehrají 5 utkání. Tento turnaj se hraje na hřišti
s umělou trávou III. generace. Doposud mají obě družstva žáků odehrány dva zápasy
s těmito výsledky. Předín – Polná (účastník krajského přeboru) starší 4:1, mladší 7:2.
Předín – Bedřichov (účastník krajského přeboru) starší 4:3, mladší 1:2.
V současnosti také probíhá nábor nových fotbalistů všech věkových kategorií.
Cílem je dát možnost všem dětem v Předíně a okolí, aby měly dostatek pohybu
a scházely se, se svými kamarády nejen ve škole. Tímto zveme všechny děti (kluky
i holky) do našich řad.
Vítáni jsou i rodiče (tatínci, maminky a dědečci) a další zájemci z řad veřejnosti.
Máte-li chuť, přijďte a pomozte při organizaci a trénování. Vše děláme pro děti
a máme radost z jejich pohybu i úspěchů. Můžete se s námi o tuto radost podělit.
Přijďte se podívat, zafandit a naše snažení podpořit.

Družstvo starších žáků Sokol Předín
Utkání: 7. kola - sobota 17. 10. 2015 v 10:45
Předín – Moravské Budějovice 1:0 (0:0)
Branka: 63´ Poledna Daniel

Klečící zleva: Schiller Patrik, Vetchý Jakub, Michálek Radim, Tomek Jaroslav,
Poláková Zuzana, Štrbáňová Anna, Horáček Tomáš
Stojící zleva: Janíček Tomáš, Poledna Daniel, Šebek František, Kalina Zdeněk, Kret
František, Báňa Vojtěch, Driml Lukáš, Hekrle Vojtěch (na fotografii chybí Konvalina
Petr, který se v zápase zranil)
Bohumil Vídenský
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S optimismem do nové sezóny

Do nové sezony 2015/2016 jsme vstoupili s optimismem a v očekávání.
K optimismu nás mimo jiné vedlo intenzivní trénování hráčů a celkem kvalitně
odehraná přátelská utkání. Vstup do sezony byl na hřišti favorizovaného Lipníku.
I přes porážku 1:6 jsme pěli chválu na nebojácný výkon našeho mladého mužstva
a vyhlíželi lepší zítřky. Ty se však nedostavily a jejich vyhlížení přestalo v momentě,
kdy se vážně zranil kapitán mužstva.
Od té doby bylo celé mužstvo psychicky dole a vytratila se víra ve vlastní
schopnosti. Začalo se čekat na nějakého superhráče, který by za něj vyhrával zápasy.
Žádného superhráče jsme nebyli schopni získat a nynější postavení v tabulce bylo
tedy logickým vyústěním.
Po skončení podzimní části sezony byl výkonným výborem odvolán trenér pan
Brychta, kdy jeho přínos pro mužstvo a celý předínský fotbal všichni doceníme
až s odstupem času. Před jarní částí došlo k posílení mužstva na postu brankáře
a proběhla kvalitní zimní příprava zakončená soustředěním „BLATKY 2016“ (viz
foto), zda to bude stačit na lepší výsledky, zjistíme až v průběhu června.
Kamil Vybíral
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Povídání o rýmě
Byla jsem oslovena, abych něco pro vás napsala, tak jsem se rozhodla povídat
o nemoci, kterou jsme si všichni už zkusili a která dokáže složit i velkého chlapa,
my, dospělí si s ní poradíme lépe, ale co děti a hlavně malé děti, které neumí smrkat,
neumí dýchat ústy, ve kterých ještě často drží dudlík….
A tak jsou rozmrzelé, nejí, nespí, nespí ani máma, někdy ani táta a další členové
domácnosti.
Co děláme my, když dostaneme rýmu? Smrkáme. Protože to děti neumí, musíme
jim pomoct a proto je dobré – mít doma odsávačku. Dnes je odsávaček spousta typů,
„balónková“, „hadičková“ (cca 20 Kč), na vysavač (cca 450 Kč), na baterky (cca 4 000
Kč). Rodičům, kteří se odsávání brání, vysvětluji, že odsáváním dítěti nejvíc pomůžou,
říkám jim, ať si představí, že mají plný nos a někdo jim zakáže smrkat. U dětí je situace
o to horší, že spojka, kterou má střední ucho s nosem (Eustachova trubice) je krátká
a široká a rýma má proto otevřenou cestu do ucha. Růstem se tato trubice zkracuje
a zužuje a proto, čím jsme starší, tím je menší nebezpečí zánětu středního ucha.
Takže odsávat. Odsávat vždy, když vidíte, že je nosík plný, že dítě nemůže dýchat
a pravidelně před krmením, kdy nos musí být volný.
Před odsátím je dobré prokapat nebo prostříknout nos Vincentkou, mořskou vodou,
nebo jakýmkoliv roztokem určeným dětem do nosu. Vincentka má ještě ten bonus,
že tím, že je hypertonická – pomáhá proti otoku sliznic a svým složením podporuje
léčení sliznice. Stejný účinek mají i roztoky mořské vody. Po prokapání nosu tam
roztok necháme chvíli působit, pomůže hleny naředit a pak odsáváme. Když už nic
neodsajeme, aplikujeme zase Vincentku, ale tu už tam necháme působit až do dalšího
odsátí.
Odsávačky na vysavač se nemusíme bát. Vymyslel ji šikovný maďarský tatínek a je
v tom velmi jednoduchém zařízení (redukce), která se při odsávání uplatní a proto se
podtlaku, který vysavač udělá, bát nemusíme.
Dalším pomocníkem můžou být kapky do nosu – pro nejmenší děti nejčastěji
Nasivin pro děti do roku, ale jsou i jiné druhy kapek. Fungují úplně stejně, jako kapky
pro dospělé – po jejich zakapání ustoupí otok a dýchání nosem je snadnější. Nepoužívat
déle, než je doporučeno výrobcem, protože po určitém čase kapky můžou nosní sliznici
začít poškozovat.
Dobré je menší děti polohovat – udělat v postýlce zvýšenou polohu hlavičky, tj.
podložit nohy postýlky, nebo matraci postýlky, nebo otočit dítě na bok, v leže na zádech
může rýma zatékat do krku a dítě začne kašlat.
Taky doporučuji v pokoji nadměrně netopit, jednou např. za hodinu - na minutu
otevřít dokořán okno, aby se vyměnil vzduch v místnosti.
Většinou tento postup dokáže rýmu zvládnout, dítěti ulevíte a nemoci nedáte šanci
šířit se dál – už do zmíněného ucha, nebo do nosohltanu a pak dál…
MUDr. Jana Jaburková
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Výchova a Velikonoce
Výchova a Velikonoce je zvláštní nadpis naší úvahy. Ale nejdříve několik slov
o výchově dětí.
Kdy začínáme s výchovou svých dětí? Každý jistě řekne, že po narození. To je sice
pravda, ale musíme si uvědomit, že svým dětem připravujeme jejich svět už mnohem
dříve, než se narodí. Jejich vnitřní svět jim budujeme ve chvíli, kdy se dítě v těle matky
ozve. Radostným očekáváním vytváříme pro ně krásné psychické zázemí, které si v sobě
nesou jako velký vklad do budoucího života. A abychom toho byli jednou schopni,
tak už ve svém mládí se musíme snažit o svoji vlastní sebevýchovu, o sebeovládání
a vkládat vnitřní řád do svého života. Už v mládí musíme naplňovat čas dobrem, a ne
být dětmi okamžiku, které musí mít právě to, co si zamanou.
Další etapa výchovy začíná ihned po jejich narození. Je to čas, kdy ještě můžeme
napravit naše dřívější omyly. A jak na to? Jak malé dítě zasvětit do všech tajů života?
Jak z něj vychovat dobrého člověka? Za prvé musíme se vyvarovat chvilkové nestálosti,
kdy se s dětmi mazlíme a zahrnujeme je velkými projevy lásky, dokud jsou malé a pak,
když dospívají, je odkládáme jako starší věc, se slovy: Je to tvůj život!
Dítě potřebuje plynulý přechod mezi projevy našeho zájmu i chvílemi klidu. A navíc
malé děti musíme postupně navykat jakému si řádu života.
Nejcennější chvíle pro výchovu je večerní chvíle před spaním. Je to chvíle, kdy
si s dětmi vyprávíme, něco hezkého jim přečteme a to všechno můžeme zakončit
jednoduchou modlitbou svými slovy. V takové chvíli máme na své děti ten nejlepší vliv.
A je škoda, že tuto cenou chvíli přenecháváme televizi, ta svou nestoudností a násilím
zasévá v duši dětí úplně jiné hodnoty – hodnoty jakési destrukce.
Navíc si musíme uvědomit, že naše děti nejvíce vychováváme příkladem vlastního
života.
A co to všechno má společného s Velikonocemi? Proč jsem tuto úvahu nazval:
Výchova a Velikonoce?
Je to jednoduché. Ježíš Kristus to činil zrovna tak. Už ve svém dětství a mládí byl
poslušný svého pěstouna Josefa a matky Marie. Mnohem dříve než začal veřejně působit,
se modlil za své učedníky i za spásu nás všech. Měl rád děti a s trpělivou láskou, ale
s pevným slovem přistupoval ke každému. Dělal to tak, jak se má správně postupovat.
A přece se mu to nepodařilo, jak si to někteří myslí. O Velikonocích byl svými opuštěn,
podobně jak v našich farnostech bývá opuštěn i námi.
Vždyť sami apoštolové se ze strachu rozutekli. Ale podívejme se na ty, kteří se
náhodně připletli k jeho mučení. Byl to Šimon Cyrenský, který byl přinucen, aby mu
pomohl nést kříž – a z jeho dětí se stali světci.
Kéž by jsme také uměli nést kříž druhých a umět ho předat jako lásku, jež z kříže
vychází.
Přeji krásné a požehnané Velikonoce pro každého v našich rodinách, aby láska byla
v každém srdci.
Přeje a v modlitbě vyprošuje
R.D. Pavel Rostislav Novotný, místní farář
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VÁŠ POŽÁR – NAŠE RADOST
Naši mladí hasiči a hasičky
V roce 2015 jsme se zúčastnily OLMH Třebíč, okrskové soutěže v Opatově a noční
soutěže v Nevcehli.
Na OLMH naši svěřenci dopadli:
Mladší žáci: skončily na 9. místě s 48 body z 29 mančaftů.
Starší žáci: skončily na 19. místě s 15 body z 31 mančaftů.
Nejlepší umístění dosáhli mladší žáci v Domamili s časem 19:75 a vybojovaly 3.
místo na OLMH Třebíč.
Okrsková soutěž v Opatově:
Mladší žáci: skončily na 2. místě za Štěměchy.
Starší žáci: skončily po nezdaru Štěměch na 1. místě.
Noční soutěž v Nevcechli:
Zúčastnilo se 31 mančaftů.
Mladší žáci: skončily na 5. místě z 15 mančaftů.
Starší žáci: skončily na 10. místě z 19 mančaftů.
Nevcehle noční
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Předín - trénink

Co nás čeká v roce 2016
7. 5. začíná OLMH Třebíč, která se skládá z 15 soutěží (Moravské Budějovice,
Častohostice, Vladislav, Domamil, Přibyslavice, Kojetice, Jaromeřice nad Rokytnou,
Heraltice, Markvartice, Budíkovice, Kněžice, Hrotovice, Stařeč, Rudíkov, Výčapy).
Mimo tuhle sérii soutěží se na nás můžete přijet podívat a podpořit 16. 6.
na Okrskovou soutěž do Brtničky a ve stejný den i na noční soutěž do Nevcehle. Kotel
fanoušků samozřejmě očekáváme 2. 7. na noční soutěži v Předíně, která je pro nás jednu
z nejdůležitějších soutěží v celém roce.
Dne 21. 2. 2016 jsme uspořádali v KD Předín nábor mladých hasičů a v týmu jsme
uvítali dva nové členy, kterými jsou Novák David z Předína a Jeřábek Jakub z Lesné.
Pokud se chcete dozvědět o našich mladých hasičích něco víc, navštivte jejich
webové stránky www.sdhdpredin.clanweb.eu.
Karel Pokorný

A jak to všechno začalo???
Ahoj,
jsme mladí hasiči a před dvěma lety jsme se stali novými členy u SDH Předín. Když
jsme zaslechli, že v Předíně zakládají mladé hasiče, neváhali jsme ani minutu a rovnou
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jsme se přihlásili. Tak trochu nás i inspirovali naši štěměšští kamarádi a soupeři, kteří
jezdí na soutěže o něco déle než my.
Náš první trénink byl takový seznamovací. Naši trenéři Karel Pokorný, Miroslav
Novák a Vlastimil Hons (později ještě Stanislav Augustýn a Zdeněk Suchý), nás
nejprve seznámili s hasičským vybavením, výstrojí a stříkačkou. Začátky byly takové
„krušnější“.J Delší dobu jsme se seznamovali s vybavením a soutěže nebyly nic
moc. Ale co, to byly přece jen začátky. Většina soupeřů se nám posmívala za starou
mašinu „babičku“, která byla pomalá a slabá, ale nám zatím pro naše tři soutěže
bohatě stačila.
Na další sezonu nám hasiči koupili novou mašinu, která je silnější a máme s ní
tak dobré časy. Na další tréninky jsme chodili pravidelně a pořádně jsme pilovali
a pilujeme na další a další soutěže. Baví nás na tom úplně všechno a to je hlavní. Jak
na soutěžích, tak i na trénincích je vždycky pořádná sranda a dobrá atmosféra. I když
nám někdy soutěže nevyjdou, nic si z toho neděláme a na další soutěž se pořádně
připravujeme.
Poslední dobou trénujeme o sto šest a výsledky jsou docela super. A hlavně
nejdůležitější jsou naši rodiče, kteří nás v tomto sportu podporují. Těšíme se na další
soutěže a tréninky, kde zase prožijeme spoustu srandy, zábavy a budeme se snažit,
abychom dosáhli těch nejlepších výsledků. J
Přijď nás podpořit na noční soutěž v Předíně 2. 7. 2016. J
Mladí hasiči

Statistika nuda je…
(Předín + Hory)
počet domů celkem
trvale obydlených domů
počet obyvatel (k 31. 12. 2015)
ë narození
U úmrtí
přistěhovaní
odstěhovaní
nejstarší obyvatel
nejmladší obyvatel

313
230
695
6
7
8
7
93 let
3 měsíce
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Pozor objížďka!
Stejně jako loni i letos na nás na silnicích budou čekat
nástrahy v podobě několika objížďek a uzavírek silnic nejen
přímo v obci, ale i v jejím okolí a v Třebíči. Proto bychom vás
chtěli informovat o některých z nich.
V blízkém okolí jsou plánované částečné nebo úplné
opravy silnic:
• Kojetice (křižovatka)
červenec
• Podheraltice – Chlístov
srpen
• Pokojovice - Heraltice
srpen
• Krahulov (opěrná zeď)
srpen - říjen
Opravy komunikací budou probíhat i v Třebíči a okolí:
• Podklášterský most
květen – listopad
• Komenského nám.
květen – listopad
• Koželužská (opěrná zeď)
červen – říjen
Kraj Vysočina plánuje letos v Třebíči kompletní rekonstrukci Podklášterského
mostu přes řeku Jihlavu, který je dlouho ve špatném stavu. Přípravné práce budou
probíhat s částečným omezením provozu ještě před plánovaným uzavřením mostu.
Od 10. května dojde k úplné uzavírce mostu a dokončení je plánováno ke konci
listopadu. Nový most bude bezpečnější a širší. Společně s výstavbou mostu budou také
opraveny chodníky, dojde i k revitalizaci křižovatky směrem na Komenského náměstí
a opravě silnice až po křižovatku u Úřadu práce. Proto bude průjezd Třebíčí časově
a psychicky velmi náročný
Pokud se chcete dozvědět o některých opravách, uzavírkách a objízdných trasách
bližší informace, najdete je na webu http://www.uzavirkytrebic.cz/.
Všem řidičům přejeme pevné nervy a šťastnou cestu.

Nakládání s odpady
Hierarchii nakládání s odpady si můžeme rozdělit do pěti
skupin:
1. Předcházení vzniku odpadu
2. Příprava k opětovnému použití
3. Recyklace/třídění
4. Jiné využití (energetické)
5. odstranění
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1) Předcházení vzniku odpadů
Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s odpady chápáno jako první
a nejzákladnější přístup pro nakládání s odpady. Předcházet vzniku odpadu můžete
i doma a to kompostováním.
Tipy pro předcházení vzniku odpadu:
• nakupujte potraviny prodávané volně místo balených
• u starých elektrospotřebičů využívejte zpětný odběr u prodejců, sběrné dvory
nebo mobilní sběry, červené kontejnery
• preferujte vodu z vodovodu
• nakupujte větší balení (vyprodukujete tak méně odpadu než při koupi
po menších baleních)
• používejte látkové tašky nebo používejte vícekrát igelitové tašky
• prošlé léky vracejte do lékárny
• kompostujte biologicky rozložitelné odpady
2) Příprava k opětovnému použití
Příprava k opětovnému použití je postup, při kterém jsou výrobky znovu využity
ke stejnému účelu. Mnoho běžně používaných věcí vydrží řadu let. Při troše vynalézavosti
najdeme pro spoustu výrobků, které již neslouží k původnímu účelu, nové využití nebo
mohou posloužit někomu jinému.
Tipy k opětovnému použití:
• Vyměňujte
• Nepotřebné věci nabídněte ostatním třeba přes www.nevxhazujto.cz nebo
www.vsezaodvoz.cz
• Snažte se věci opravit; svůj opravárenský um nabídněte klidně na www.
opravarna.cz
• Dejte věcem druhý život, třeba jo designeři v projektu www.3xr.cz
3) Třídění a recyklace
Recyklace je dalším stupněm v hierarchii nakládání s odpady. Její důležitost spočívá
v tom, že vzniklý odpad je možné znovu využít jako materiál pro další výrobu.
Recyklace plastu
Protože mají různé plasty různá složení a vlastnosti, používá se k jejich zpracování řada
technologií. Například z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají na výrobu
zimních bund, zátěžových koberců, apod. Z tašek a sáčků se vyrábějí například pytle
na odpadky. Ze směsi různých plastů se vyrábí zatravňovací dlažba, různý zahradní
nábytek a třeba i protihlukové stěny kolem komunikací
Recyklace papíru
Papír se používá k výrobě nového papíru, přičemž je možné ho takto recyklovat přibližně
pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru jsou třeba noviny, sešity, kartony na vajíčka
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nebo i toaletní papír. V loňském roce nebylo zbytečně pokáceno 1 800 000 stromů díky
tomu, že se vytřídilo více než 460 000 tun papíru, protože 1 tuna vytříděného papíru
dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Recyklace papíru zachránila v loňském roce celkem 25
km2 přírody.
Recyklace skla
Sklo se využívá k další výrobě nového skla, skleněných výrobků. Sklo se dá takto
používat vlastně do nekonečna a šetří se tím i energie.
Recyklace kovů
Kovové odpady putují po sběru a vytřídění do hutí, kde se roztaví. Z roztaveného
materiálu vznikají nové kovové výrobky.
Recyklace nápojových kartonů
Nápojový karton se skládá z vrstev papíru, hliníku a polyethylenu. Recyklují se dvěma
způsoby. Jednak v papírnách a jednak na speciální lince, kde se nápojové kartony rozdrtí
a drť se zatepla lisuje do desek a ty se používají např. jako stavební izolace.
Sběr bioodpadu
Biologicky rozložitelný odpad je sbírán do hnědých a velkoobjemových kontejnerů.
Poté je zpracováván v kompostárně nebo bioplynové stanici. Výsledným produktem je
kompost nebo bioplyn.
Tipy pro recyklaci:
• Třiďte nejen doma, ale i v práci, ve škole, na cestách,…
• Dbejte na správné třídění
• Při nákupu preferujte zboží, které se dá třídit
4) Jiné využití odpadu
Odpad je také zdrojem energie a leze jim částečně nahradit výrobu tepla nebo elektřiny,
které by se jinak musely vyrobit spalováním fosilních paliv. V ČR jsou pouze 3 spalovny
odpadu, které se nachází v Praze, Brně a Liberci.
Tipy jak využít odpad:
• Bioodpad hoří špatně, nevhazujte mezi směsný odpad, ale na kompost
• Co nejvíce se snažte odpad vytřídit
5) Odstranění odpadu
Jedná se o nejméně žádoucí způsob nakládání s odpady a přichází na řadu v případě,
že všechny předchozí způsoby nakládání s odpady není možné využít. Uložení odpadu
na skládku je v ČR nejvyužívanější způsob odstraňování odpadu. V souvislosti s tím
dochází také k nelegálnímu uložení odpadu, při kterém mohou unikat škodlivé a jedovaté
látky do přírody. V ČR se předpokládá konec skládkování v roce 2024 a v poslední době
se mluví už o roku 2020.
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Tipy odstranění odpadu:
• Pokud najdete černou skládku, nahlaste to místnímu úřadu nebo policii
• Odpadky v přírodě jsou nebezpečné pro zvířata i přírodu samotnou
• Pokud naleznete odpad někde, kam nepatří, ukliďte ho

Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina pro projekt naší obce
Od 1. 3. - 31. 3. 2016 probíhá hlasování do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2015 - 12. ročník veřejné ankety je rozdělen
do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Projekt naší obce
s názvem Předín - Obnova drobné sakrální architektury (restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého a božích muk) byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví.
Hlasovat je možné dvěma způsoby.
Elektronické hlasování: Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé
kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat
číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána
informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu)
dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační
mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš
hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.
Odkaz na link hlasování: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/
příp. http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp.
Písemné hlasování: Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou
prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin
Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál
hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních
schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací
lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.
Restaurátorské práce na obou objektech provedl akademický sochař a restaurátor
Martin Kovařík. Celkové náklady vynaložené na obnovu činily přes 300 tis. Kč.
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Boží muka nad Předínem (stav před restaurováním a nový)

Socha svatého Jana Nepomuckého (stav před restaurováním a nový)
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Soutěž talentované mládeže v Taekwon-Do ITF v Brně
Sportovní hala univerzitního kampusu v Bohunicích v Brně hostila 3. a 4. října
celorepublikové klání středisek talentované mládeže (STM) v Taekwon-Do ITF.
Na závodech tradičně nechyběli talentovaní žáci a junioři ze školy Ge-Baek Hosin
Sool, která soutěžila za region STM Praha II. Z Předína úspěšně školu reprezentovala
Alena Chaloupková, která získala zlatou medaili v speciálních přerážejících technikách
a bronzovou medaili ve sportovním boji žákyň. Velkou pochvalu zaslouží i Šárka
Chaloupková za stříbrnou medaili v technických sestavách a bronzovou medaili
ve sportovním boji žákyň ve své kategorii.
Všem závodníkům děkujeme za kvalitní výkony a přejeme hodně úspěchů
na Mistrovství ČR, které bude probíhat v 13. až 15. listopadu v Nymburce.
V Předíně probíhají tréninky pravidelně ve čtvrtek od 14:30 do 15:45 na základní
škole pod vedením Tomáše Kuby (V. dan, +420 603 846 208). Více informací naleznete
na www.tkd.cz.

Policie informuje
S reflexními prvky je chodec vidět
až na vzdálenost 200 metrů
Za první dva měsíce letošního roku jsme v našem kraji dokumentovali celkem třináct
dopravních nehod s účastí chodců. Osm dopravních nehod se stalo ve dne, zbývající
v noci za snížení viditelnosti. Šest dopravních nehod chodci zavinili. Sedm nehod se
stalo na přechodu pro chodce. Jeden chodec při letošních dopravních nehodách zemřel,
tři chodci byli těžce zraněni a jedenáct dalších chodců utrpělo lehké zranění.
V této souvislosti je zapotřebí znovu připomenout, že od 20. února letošního roku je
v účinnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tato novela kromě
jiného přináší novou povinnost pro chodce. Jde o povinnost užití reflexního prvku při
nedostatečné viditelnosti.
Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za nesplnění
povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až 2 000 korun.
Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozidly
na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Užitím
reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného
zviditelnění chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky
silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů,
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takže řidič má možnost adekvátně zareagovat.

Pozor na podvodné nabídky na internetu
Kriminalisté na Vysočině prověřují další případy internetových podvodů. Jedná se
opět o nabídky prodeje vozidel z Velké Británie. V posledních dvou měsících přijali
kriminalisté pět oznámení o těchto případech, kdy podvodníci způsobili škodu zhruba
za 750 tisíc korun.
Průběh případů je až na drobné odlišnosti stejný. Na některém z inzertních serverů
se objeví nabídka prodeje vozidla z Velké Británie. Jedná se nejen o automobily,
ale i o pracovní stroje nebo traktory. Velmi nápadná je nízká cena, která může být
i třetinou běžné ceny takového vozidla. U inzerátu je uvedena e-mailová adresa, často
se jedná o adresu u českých internetových serverů. Komunikace se zájemcem o koupi
probíhá mailem v anglickém jazyce. Kupující je vyzván, aby peníze za vozidlo zaslal
na bankovní účet, v poslední době se většinou jedná o banky v Polsku. Poté je zájemce
e-maily ubezpečován, že vozidlo je již připravováno k nakládce, že bude brzy dopraveno
a podobně. To je však pouze taktika zdržování. Jakmile peníze dorazí na účet a adresát
je vybere, přestane prodejce komunikovat. Kupující tak nedostane ani požadované
vozidlo ani zpět své peníze.
Kriminalisté proto opětovně varují občany, aby byli v případě takovýchto inzerátů
velmi obezřetní. Takovéto nabídky se objevují i na zavedených českých internetových
serverech. Na první pohled působí věrohodně a seriózně. Prodejce často uvádí, že
v případě nevyhovujícího zboží je možné ho vrátit s garancí vrácení peněz. Jediné, co
je na těchto inzerátech nápadné, je výrazně výhodná cena. Lidé by neměli v souvislost
s lákavými nabídkami na koupi vozidel, zemědělské techniky a podobně posílat
na bankovní účty zřízené u zahraničních bank finanční prostředky jako různé zálohy
na koupi, pojištění, nebo zálohy na převoz nabízených vozidel, nebo jiného zboží
do České republiky. Mohou se tak stát oběťmi podvodníků a přijít i o velmi vysoké
finanční částky.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

Tip na krátký výlet
Zajeďte se podívat, jak kvetou bledule na Jechovci u Staré Říše (za fotbalovým
hřištěm). Je to od nás jen kousek a taková bílá nádhera se jen tak nevidí. Jedná se
o chráněný přírodní výtvor s nejbohatším nalezištěm bledulí v Jihomoravském kraji,
který se nachází v silně podmáčené olšině na lesním potoce. Trhat a vyrývat jakékoliv
rostliny, zvláště bleduli jarní není dovoleno a je třeba se zde pohybovat po cestách
vedoucích po obvodu tohoto území.
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Foceno 13. 3. 2016
A když už budete v těchto končinách, tak pěkně vybudovaná je naučná stezka
na kraji Bohuslavic u bývalého koupaliště tzv. Čolčí stezka. Vede po upravených
cestách přes tůně a mokřady. Seznamuje návštěvníky s ochranou zdejší populace velmi
ohroženého čolka velkého.

Míla Pospíšilová
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OBEC PŘEDÍN
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Předín se na svém zasedání dne 17.12.2015 usnesením č. 8/5
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Předín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí1:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci Předín a místní části Hory trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
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osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.2

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.3

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

2
3
4

Sazba poplatku činí 460,- Kč a je tvořena:
a)
z částky 80,- Kč za kalendářní rok a
b)
z částky 380,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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(2)

Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 296 362,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 296 362,- Kč děleno 774 (692 počet osob s pobytem na území obce + 82
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 383,- Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 380,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku

(2)

Poplatník uhradí poplatek:

(3)

a)

v pravidelných čtvrtletních splátkách prostřednictvím SIPO, pokud nebude
prostřednictvím SIPO uhrazeno 2 a více čtvrtletních plateb, bude platba
prostřednictvím SIPO automaticky zrušena,

b)

jednorázově a to nejpozději do 31. 5. daného kalendářního roku (platbou
v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Předíně, bezhotovostním
převodem nebo poštovní poukázkou na účet Obce Předín)

V případě vzniku poplatkové povinnosti je poplatek splatný jednorázově do 30
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a)
poplatníci, kteří vlastní v obci další nemovitost, na které není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba
b)
poplatníci, kteří se jednoznačně a prokazatelně zdržují mimo území České
republiky po celý kalendářní rok.
c)
poplatníci, kteří jsou dlouhodobě umístěni v léčebnách, věznicích, ústavech
a nemocnicích nejméně 6 měsíců.
d)
poplatníci, kteří jsou na základě soudem nařízené ústavní výchovy umístěni
v příslušných zařízeních (dětských domovech) nebo v zařízeních pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
e)
osoby, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen v souladu se
zákonem a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny – Obecní úřad
Předín, Předín 243, 675 27, a jejich skutečný pobyt není znám

(2)

Úleva se poskytuje/ nárok na úlevu od poplatků mají:
a)
Studenti do 26 let věku, kteří prokazatelně během roku bydlí mimo území
obce, ve výši 50% z celkové výše poplatku

(3)

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
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Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.5

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.6

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;
zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.7

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.8

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.9

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze dne 11. 12. 2012.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují

podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21. 1. 2016.

5
6
7
8
9

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Kdo to byl?
V roce 1872 se vrátil do Předína jeden tovaryš, který byl ve světě na vyučenou.
Ve vesnici začal pracovat jako faktor vídeňského mistra. Od roku 1897 měl v domě č. 28
přihlášenou živnost perleťářskou. Vyučil tomuto řemeslu další a ti zase další, zanedlouho
téměř v každé předínské chalupě drnčel čamrdářský ponk umístěný přímo ve světnici.
Od té doby se knoflíkářství stalo obživou mnoha zdejších rodin. Kdo byl oním tovaryšem,
který položil základy knoflíkářské tradice v naší vesnici?
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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.
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