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VZPOMÍNKA NA LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Vážení spoluobčané,
po více jak roce se život každého z nás začal vracet do normálního stavu. Restriktivní
opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 začala polevovat. Ale nejistota z dalšího vývoje
přetrvává. Nastávající podzim ukáže, jak to všechno dopadne. Věřím, že nás již nepostihne
řada tvrdých omezení, která jsme zažili za uplynulý rok.
Společenský život na vesnici se vrací do normálu, od srpna probíhá fotbalová sezóna za účasti předínských mužstev (muži III. tř. okres, dorost 1.B tř. kraj), 24–26.9.2021
a 28.9.2021 nás čeká pouťový víkend a svátek svatého Václava, 9–10.10.2021 proběhnou
volby do PSP ČR, 13.11.2021 plánujeme setkání s důchodci, v prosinci rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark a v závěru roku výšlap na horu Mařenku.
Letošní jaro a léto proběhlo ve znamení proměnlivého a v porovnání za posledních
pár let chladnějšího počasí. Řada častých bouřek na přelomu června a července způsobila
materiální škody na soukromém i obecním majetku. Tyto škody nebyly nijak zanedbatelné,
v řadě domácností došlo k poškození elektrospotřebičů a elektroinstalace, na obecním majetku došlo k poškození veřejného osvětlení, ale v porovnání se škodami (destrukce částí
vesnic), které vznikly řáděním tornáda v břeclavském regionu, lze tyto škody považovat za
malé.

Co zbývá v letošním roce dokončit
Obec Předín realizuje v letošním roce pouze jednu rozsáhlejší investiční akci, kterou je
oprava střešního pláště na budově bytového domu, zdravotního střediska a mateřské školy.
Tato oprava by měla být ukončena do konce září.
ŘSD realizuje od května rekonstrukci mostu na silnici I/23 přes potok nad Návesním
rybníkem. Dle informaci od realizující firmy jsou práce prováděny dle harmonogramu a ke
konci října by měl být most průjezdný.
Zdeněk Skála, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období duben 2021 – červenec 2021
č. 17-21-3 ze dne 12. 05. 2021
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– účetní závěrku Obce Předín za rok 2020 bez připomínek
– Závěrečný účet obce Předín za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Předín za rok 2020 bez výhrad
– žádost o finanční dar ve výši 3.000,-Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR
– žádost o finanční dar ve výši 5.000,-Kč pro Nemocnici Třebíč
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– žádost o finanční dar ve výši 1.000,-Kč pro Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina
– žádost o finanční dar ve výši 1.000,-Kč pro Linku bezpečí
– žádost o finanční příspěvek formou veřejnoprávní smlouvy ve výši 100.000,-Kč nebo
14% ze získaných dotací pro Římskokatolickou farnost Předín, podpora bude poskytnuta za podmínek, že budou získány finanční prostředky i z jiných zdrojů (dotace)
pokud ZO Předín nerozhodne v budoucnu jinak
– Darovací smlouvu ve výši 45.000,- Kč pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu
Třebíč
– Darovací smlouvu ve výši 1.000,-Kč pro STŘED
– Darovací smlouvu ve výši 3.000,-Kč pro Sdílení
– Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021 mezi Obcí Předín a SH ČMS – SDH Předín
– Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 mezi Obcí Předín a Sokol Předín
– Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 mezi Obcí Předín a Komunitní škola Předín, spolek
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a K. Michalem na prodej části pozemku p.č. 2525/20
ve vlastnictví Obce Předín, ostatní plocha, o výměře 14 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín M. Havlíkem a J. Havlíkovou na koupi částí pozemku p.č. 721/11 (ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Předín, o celkové výměře 9 m2
a koupi pozemku p.č. 483 (zahrada) ve vlastnictví M. Havlíka o výměře 144 m2
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a D. Humlíčkovou a P. Humlíčkem na prodej částí
pozemku p.č. 720/1 a p.č. 720/7 (ostatní plocha), ve vlastnictví Obce Předín, o celkové výměře 54 m2
– Nájemní smlouvu ŘSD – most ev. č. 23-029 – 12MP-003448 mezi Obcí Předín a ŘSD
ČR, na pronájem pozemků v souvislosti s opravou mostu č. 23-029 o celkové výměře
507 m2 na dobu určitou od 1.5.2021 do 30.11.2021
– záměr prodeje nemovitosti st. 43, č.p. 119, „Sejpky“ a přilehlých pozemků o výměře
cca 650 m2
– Smlouvu o výpůjčce hřbitova mezi Římskokatolickou farností Předín a Obcí Předín
na dobu 20 let od 1.1.2021
– Smlouvu č. 1040017755/001 mezi Obcí Předín a EG.D, a.s., o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Předín z rozpočtu Obce Předín, které budou použity na
financování rekonstrukce učebny chemie a přírodopisu
– financování opravy traktoru Zetor 7211 ve vlastnictví obce
– Darovací smlouvu Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu vzdělávací činnosti
základních škol
Zastupitelstvo obce
pověřuje:
– Radu Obce Předín výběrem nájemníků do neobsazených obecních bytů ve vlastnictví
Obce Předín
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č. 18-21-4 ze dne 30. 6. 2021'
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Smlouvu o poskytnutí dotace „ Akceschopnost jednotek PO obcí 2021“ ID
FV02799.0063
– Smlouvu o poskytnutí dotace „Obnova venkova vysočiny 2021“ FV02791.0126
– Darovací smlouvu ve prospěch „Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR“ ve
výši 3.000,-Kč
– Darovací smlouvu ve prospěch „Nemocnice Třebíč“ ve výši 5.000,-Kč
– Darovací smlouvu ve prospěch „Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina“ ve
výši 1.000,-Kč
– Darovací smlouvu ve prospěch „Linka bezpečí“ ve výši 1.000,-Kč
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a M. Dokulilovou a K. Dokulilem na prodej částí
pozemků v k.ú Předín ve které M. a K. Dokulilovi prodávají Obci Předín část parcely
p.č. 1413/17 o výměře 11 m2, Obec Předín prodává M. a K. Dokulilovým část parcely
p.č. 1413/1 o výměře 225 m2
– Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku mezi Obcí Předín a paní V. Hladkou, paní
V. Královskou, paní L. Obůrkovou a panem V. Táborským, ve které Obec Předín
získává bezúplatným převodem do svého vlastnictví pozemek v k.ú. Předín p.č. 2569
o výměře 40 m2
– SMLOUVU o zřízení věcného břemene č.: JI-014330067437/001-ADS – zřízení služebnosti ke kabelům a zařízení NN v lokalitě „Za rybníkem“, p.č. 1234/90, 2517,
2518/1, 649/8, 703/1 v k.ú. Předín
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/003-ADS na
pozemku 649/3, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/006-ADS na
pozemku 649/7, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/015-ADS na
pozemku 2564, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/010-ADS na
pozemku 2559, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/002-ADS na
pozemku 649/2, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/005-ADS na
pozemku 649/6, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/011-ADS na
pozemku 2560, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
– SOUHLAS se zřízením věcného břemene smlouvou JI-014330067437/014-ADS na
pozemku 2563, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného odkupu
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– povolení výjimky z počtu žáků ve třídě na ZŠ a MŠ Předín pro školní rok 2021/2022,
kdy průměrný počet žáků ve třídě bude menší než 15
– povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině na ZŠ a MŠ Předín pro
školní rok 2021/2022, kdy průměrný počet žáků na jedno oddělení bude menší než 20
– Směrnici pro nakládání s osobními údaji
– záměr prodeje pozemku p.č. 1397/10 travní porost o výměře 842 m2
– SOUHLAS se zřízením zástavního práva ve prospěch mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691/42, Karlín, 18600 Praha 8, na pozemku 649/6 v k.ú. Předín, majitelé paní Vavřínková a p. Šplíchal, ke kterému má Obec Předín sjednáno právo zpětného
odkupu dle kupní smlouvy ze dne 29.7.2020, které zůstává do doby předložení platného stavebního povolení (společného záměru stavby) nedotčeno
– poskytnutí peněžního daru v souhrnné výši 90.000,Kč, tj. 10.000,- Kč na každou
obec, obcím postiženým ničivou vichřicí/tornádem prostřednictvím transparentních
účtů: Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantnice, Týnec, Tvrdonice,
Mikulčice, Kryry, místní část Stebno, Hodonín, místní část Pánov a darovací smlouvy
se Sdružením místních samospráv, z.s.
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
– že byly schváleny účetní závěrky Mikroregionu Podhůří Mařenky, Vodovody a kanalizace Třebíč a Svazku obcí pro komunální služby
Zastupitelstvo obce
souhlasí:
– s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Předín od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti

Letem předínským světem
Pálení čarodějnic bez diváků
Dne 29. 4. byla hasičská jednotka vyslána na žádost starosty obce na dozor při pálení
klestí (čarodějnic). Bohužel i letos proběhly předínské čarodějnice mimo tradiční termín,
bez účasti veřejnosti. Tak snad příště již proběhne vše normálně, tak jak jsme zvyklí.

Vítání občánků
V sobotu 26. 6. se konalo v obřadní síni obce Předín vítání občánků narozených od ledna
2020 do konce tohoto roku. Celkem bylo přivítáno 5 dětí z toho 2 chlapečci a 3 holčičky.
Jako již tradičně byl připraven krátký program dětí ze základní školy. Děti dostaly fotoalbum, dárkovou kartu a maminky květinu.
6

Hasiči navštívili školu
Ve čtvrtek 17. 6. přijeli do předínské školy hasiči. Nebojte se, nehořelo. Na školní zahradě proběhl krásný výukový program o fungování dobrovolných i profesionálních hasičů.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, všechno si prohlédly a vyzkoušely – soutěže, hasičská auta, vodní dělo, stříkání z hadice, hasičské obleky…
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Sběrná místa se rozšířila o 9 nových kontejnerů
Obec Předín se zapojila do projektu „Rozšíření sběru tříděných odpadů v regionu Svazku obcí pro komunální služby“. V rámci tohoto projektu jsme získali 9 nových kontejnerů,
které jsou rozmístěny následovně:
Předín – sběrné hnízdo (SH) u bývalého zdravotního střediska: 1x papír, 1x plast, 1x barevné sklo, 1x bílé sklo, 1x bioodpady
Předín – SH u fotbalového hřiště: 1x plast, 1x papír
Hory – SH na náměstíčku: 1x plast, 1x kovy
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Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Slavnostní vyřazení se konalo odpoledne 29. 6. na školní zahradě. Celkem bylo vyřazeno 18 žáků 9. třídy. Za školu se s žáky rozloučila paní ředitelka Libuše Vyhnálková a třídní
učitelka Pavlína Adámková. Starosta obce pronesl krátkou řeč a všem žákům osobně pogratuloval a předal vysvědčení.

Noční výšlap na Mařenku
V pátek 18. 9. se konal první noční výšlap na
horu Mařenka. Pozvány byly všechny obce z Mikroregionu Podhůří Mařenky. Sraz všech odvážlivců byl v 19:00 hod. u rozhledny. Tuto událost si
nenechala ujít necelá stovka nadšenců.
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Rekonstrukce veřejného
osvětlení na Horách
V průběhu měsíce května a června proběhla rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení na místních komunikacích
v místní části Hory. Cílem výměny stávající
soustavy veřejného osvětlení za LED byla
úspora energie. Osvětlení je efektivnější,
moderní osvětlovací systém vyřešil i potíže se světelným smogem. Realizovala firma PELMONT s.r.o. Pelhřimov, se kterou
jsme již spolupracovali při opravě veřejného osvětlení v Předíně. Veřejné osvětlení
bylo financováno z rozpočtu obce se spoluúčastí Kraje Vysočina, dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 2021 ve výši
100.000,-Kč.

Oprava mostu stále pokračuje
Ředitelství silnic a dálnic v červnu zahájilo práce na opravě mostu přes potok Brtnice,
které stále pokračují. Jedná se o most o jednom poli, jehož nosná konstrukce je tvořena 12
nosníky délky 6 metrů. Řidiči se kvůli rekonstrukci musí připravit na dopravní omezení.
Provoz je řízen kyvadlově semafory a v průběhu prázdnin se zde tvořily kolony a to hlavně
o víkendech, nyní je již provoz takřka plynulý. Oprava by měla být hotova do konce října.
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A na co dalšího se můžeme těšit?
Akce se budou konat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
24.9.
pouťová zábava SOKOL Předín – Kalybr
25.9.
pouťová zábava SDH Předín – Jordan II – ZRUŠENO (kapela zrušila
vystoupení 14 dní před termínem, pořadatelům se nepodařilo zajistit
adekvátní náhradu)
30.10. divadelní představení KRÁLOVNY
5.11.
vaření – tentokrát v KD
6.11.
zábava SDH Předín - The Feet
13.11. setkání seniorů
26.11. adventní tvoření
6.12.
rozsvícení vánočního stromku
12.12. vánoční jarmark
??
předsilvestrovský výstup na Mařenku – termín bude upřesněn
31.12. Silvestr
29.1.
Hasičský ples – Kalybr
26.2.
Ples Sokola Předín

Co všechno odnesl čas
Hynkovo zahradnictví
Po levé straně hřbitova byly obecní lomy, ve kterých se snad po staletí dobýval kámen
na stavby a štěrk. Vykopané jámy sloužily za skladiště různých odpadků. Postavil si tam
nad rybníkem Podsada M. Vídenský stodolu u silnice a ostatní toto trmeliště prodala obec
zahradníku A. Hynkovi místnímu rodáku, který se vyučil v zahradnictví v Třeboni. Založil
tak podnik zahradnický, aby se tak řeklo z ničeho. V pár letech jsou jámy vyrovnány, takže
naši předkové by místo nepoznali. Stojí zde 2 skleníky s ústředním topením, rozsáhlá pařeniště a záhony odkud se zásobuje naše obec i celé okolí sazenicemi a semeny všech druhů
zeleniny a květin. Tento podnik je skutečným dobrodiním pro náš lid, poněvadž co si kdo
doma nevypěstuje, tak nikde nekoupí. V prvních letech nebylo cibule ani jiné zeleniny, ale
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teď všechna zelenina. V každé domácnosti naučili se lidé být ve všem soběstační. Také na
Vše svaté se náš hřbitov okrášlí květinami všech barev z Hynkovy zahrady.
(úryvek z kroniky 1944)
Lenka Pokorná

Horácké divadlo Jihlava – sezóna 2021/2022
S potěšením Vám všem oznamuji skvělou zprávu: „Horácké
divadlo Jihlava na začátku září zahájilo již 82. divadelní sezónu“.
I když zájem v minulých letech začal v naší obci trošku opadat a dlouhodobější předplatitelé se odhlašovali z důvodu pro ně
nezajímavých divadelních představení, letos k mému potěšení
projevili zájem i noví předplatitelé a svozový autobus je opět
zcela naplněn.
A máme se na co těšit... Horácké divadlo v letošní sezóně slibuje odlehčení v podobě
komedií a veseloher.
Čekají nás tyto představení:
POSTŘIŽINY
ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU!
POKLEKNI PŘED DUŠÍ
MODRÝ PTÁK
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH (A JE TO V PYTLI)
Budeme se všichni těšit na pět středečních večerů, kdy vyrazíme za kulturou, která nám
slibuje odreagování od všedních starostí a že si společně užijeme divadelní představení,
která nám v nelehkém Covidovém období všem moc chyběla.
Tímto bych chtěla poděkovat stávajícím předplatitelům za trpělivost a zachování přízně
i přes těžkosti, které nám doba přinesla a všem letošním předplatitelům přeji krásné divadelní zážitky.
Lenka Hekrlová

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu dne 2. 10. 2021 se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu:
– na Horách 9:05 – 9:10 na návsi
– v Předíně 9:15 – 9:35 u kostela
Mezi nebezpečný odpad patří:
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, ledničky, pračky, mrazničky, sporáky,
vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a drobné elektro z domácnosti.
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Královny se vrací do Předína
Milí divadelní nadšenci,
dovolte nám pozvat vás opět nahlédnout do lázeňského pokoje jednoho nejmenovaného
města, kde se setkávají tři rozdílné ženy, tři Královny. Povzbuzeny vašimi kladnými ohlasy
jsme se rozhodly neuložit hru pomyslně k ledu, ale pobavit s ní i další a další diváky. Říká
se do roka a do dne, to jsme již nestihly, avšak nyní je ta správná chvíle na návrat Královen
na předínská prkna, co znamenají svět. Jestli se vám naše podání této hry líbilo, přijďte se
s námi opět zasmát nad osudy třech protagonistek, těší se na vás Johana, Zita a Eliška, alias
Královny.
Michaela Andělová
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Kostel se postupně odvlhčuje
Vážení občané,
brzy budeme prožívat pouť v naší farnosti – slavnost svatého Václava, českého knížete
a patrona naší země. V této souvislosti mě napadají dvě témata. Tím prvním je vláda státu –
budou volby, prosím, volme moudré a zodpovědné představitele, aby naše země vzkvétala.
Druhým tématem je letošní výročí 1100 let od úmrtí babičky svatého Václava, svaté Ludmily, která se velkou měrou podílela na výchově tohoto světce. Výchova mladé generace
se dotýká každého z nás. Největší díl zodpovědnosti mají rodiče, velkou pomocí jim mají
být prarodiče a my všichni ostatní je máme v této úloze podporovat – modlitbou, dobrým
příkladem nebo povzbuzením. Pamatujme, že z dobře vychovaných dětí bude mít radost
a prospěch nejen rodina, ale i celá naše společnost.
V našem kostele se uskutečnilo několik brigád. Udělalo mi radost hojné zapojení všech
generací. Vidím, že naše mládež je vedená k ochotě pomoci. To je dobře. Všem brigádníkům velmi děkuji.
V letošním roce jsme pracovali na zbudování vodovodní a kanalizační přípojky ke kostelu. Budeme pokračovat v sakristii, kde budou nainstalovány umyvadlo a toaleta. Je to velké ulehčení pro ty, kteří se starají o kostel. Dosud museli vodu nosit z domu a ta se pronese.
Dále v letošním roce probíhá postupné odvlhčení kostela tím, že se dešťová voda odvede do kanalizace a díky tomu se omezí vlhnutí zdiva. Nyní je hotová severní strana kostela
a napojení na kanalizaci. Celkové náklady v letošním roce činí 733.459,- Kč. Tak vysokou
částku nedokážeme ze sbírek uhradit. Děkuji za dotaci Obcím Předín a Štěměchy, Kraji
Vysočina a Ministerstvu kultury.
Jelikož jsou náklady na opravy kostela vysoké, prosím Vás o další štědrost. Přispět
můžete do sbírky v kostele, zasláním peněz na účet číslo: 289 838 962/0300, případně mi
předat peníze osobně. Za Vaši velkorysost předem děkuji!
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Přeji všem na přímluvu svatého Václava, patrona naší farnosti, radostné a požehnané
prožití podzimních dní.
P. Tomáš Mikula, místní farář

Zase půjdeme volit
V pátek 8. října a v sobotu 9. října se otevřou volební místnosti a budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voliči budou moci vybírat z 22 stran, hnutí
a koalic. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají již po osmé v novodobé historii samostatného
českého státu.
Poslanecká sněmovna, je dolní komora Parlamentu České republiky. Má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného
systému. Poslanecká sněmovna vznikla k 1. lednu 1993 transformací z dosavadní České národní rady.
Sněmovna je usnášeníschopná při třetinovém kvóru (tedy je přítomno aspoň 67 poslanců), usnesení se schvalují prostou většinou (nadpoloviční většinou přítomných). U některých usnesení, specifikovaných v zákoně, je pro přijetí usnesení potřeba souhlasu vyššího
počtu poslanců. Absolutní většiny (tedy 101 poslanců) např. pro přehlasování prezidentského veta či vyslovení nedůvěry vládě. Pro přijetí ústavních zákonů, ratifikaci některých mezinárodních smluv a podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky je třeba kvalifikované
většiny 120 hlasů (tři pětiny všech poslanců).
Ústavní soud zrušil v únoru 2021 dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany.
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Na základě rozhodnutí Ústavního soudu vznikl nový volební zákon. Rozdělení mandátů se uskuteční ve dvoukolovém sčítání. Nejdříve se mezi volební uskupení, která se do
Sněmovny dostala, rozdělí s pomocí takzvané Imperialiho kvóty mandáty v krajích. Zbylé
mandáty se pak na celostátní úrovni přidělují ve druhém skrutiniu pomocí takzvané Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Volební uskupení je postupně získají v těch krajích, kde jim zůstalo nejvíce hlasů. Obsazení mandátu konkrétním kandidátem je pak závislé na kandidátní
listině dané strany v příslušném kraji a na přednostních hlasech.
Prosím, pečlivě zvažte, komu váš hlas připadne. Výsledek může ovlivnit budoucnost
naší země na další čtyři roky.

Mladí hasiči na táboře v Heralticích
(7. 8. – 14. 8. 2021)
Již druhý rok jsme obsadili Heraltickou základnu, abychom absolvovali týdenní soustředění našich mladých hasičů. Trenérský tým pod vedením Jirky Ozoráka, Zdenka Suchého
a Vlasty Honse jsme pro letošek doplnili o nejmladšího Jirku z rodu Ježků. Vznikla tak
pomyslná věková spojka mezi pubertální částí osazenstva a zbytkem trenérského týmu.
Po téměř probdělé první noci, kdy byl celý tábor zasažen silným větrem a bouřkou,
se počasí umoudřilo a mohli jsme naplno rozjet připravené aktivity. Každé ráno začínalo
v 7:00 budíčkem, následovala osobní hygiena a v půl osmé nástup na rozcvičku. Po snídani
se rozjely naplno tréninkové dávky. Večerka byla stanovena na 22:00.
Dopolední čas jsme vždy věnovali tréninku disciplín bez vody. To znamená, že jsme si
vyzkoušeli štafetu dvojic, branný závod a další položky hry Plamen. Odpoledne jsme se
pravidelně přesouvali na heraltickou hasičskou dráhu a pilovali jsme požární útoky všech
věkových kategorií.
Do celodenního programu jsme doplnili i spoustu nehasičských aktivit. Absolvovali
jsme turnaj v přehazované, zdokonalili jsme se v karbanu a nechyběly ani ostatní stolní
hry. Během poledního klidu proběhla každý den i pohádka dle výběru mladých sportovců.
Ojedinělou vsuvkou byl i běh za silného deště několika převážně mladších sportovců pro
poklad na konci duhy. Bohužel přišli s prázdnou.
Poslední den pobytu jsme
se vydali hned po rozcvičce na
dlouho očekávanou cestu za pokladem. Letošní cíl byl stanoven
na nejvyšší bod našeho okresu
– na horu Mařenku. Při téměř
dvanáctikilometrové túře prošpikované úkoly od trenérů se celý
konvoj zastavil u štěměšského
kováře pana Nohy na čumendu
a další zastávka byla ve stínu
místní tvrze, kde jsme si opekli
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buřt-oběd. Pak už zbývalo jen pár kilometrů a následovala radost z dárků připravených pod
rozhlednou.
Celý pobyt nás výborně zásoboval jídlem osvědčený kuchařský tým pod vedením Ivy
Ozorákové doplněný o kroměřížské sestry Hrabalky. Minulý rok jsme děvčata za jejich celotýdenní práci ocenili řády zlaté vařečky, letos jsme rozhodli, že bez ocenění to rozhodně
nepůjde, ale co víc může být než zlatý řád? Dlouho jsme přemýšleli a holky dostaly ocenění
nejvyšší – diplom, který pro ně vlastnoručně vytvořili skoro všichni strávníci.
Na závěr nutno říct, že pobyt splnil vše, co jsme od něj očekávali. Tým byl stmelen,
potrénovalo se a zážitky, které má každý ve svém srdci, už nadosmrti nikdo nevymaže!
SDH Předín
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Komunitní škola Předín
NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
- Cvičení pro ženy – kalanetika
(1 lekce 60 min)
Kurz povede Vlasta Dočkalová. Cvičení se bude konat vždy v úterý v přísálí KD od
19:00 – 20:00 hodin. Zahájení kurzu 5. 10. 2021. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
- Cvičení pro ženy – kruhový trénink
(1 lekce 60 min) – cena 20,- Kč/1 lekci
Kurz povede Jana Báňová. Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek v přísálí KD od 19:00
– 20:00 hodin. Zahájení kurzu 7. 10. 2021. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
- Kurz keramiky
(1 lekce 120 min) – cena 50,- Kč/1 lekci + vstupní jednorázový poplatek na materiál
100,- Kč
Kurzy budou probíhat v keramické dílně ZŠ 1x za 14 dnů, vždy ve středu od 17:00–
19:00 hodin. Zahájení kurzu 06. 10. 2021. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat, přijďte se
podívat a vyrobit si vlastnoruční dárek.
Dále připravujeme:
– 05. 11. 2021 vaření (tentokrát v KD)
– 26. 11. 2021 adventní tvoření
Pokud máte nějaký nápad na nový kurz, který by se mohl realizovat, tak nás prosím
kontaktujte: kspredin@predin.cz nebo tel: 728 135 342.
Eva Boudová

Kola pro Afriku aneb Už se zase točí jako na kolotoči
O prázdninách jsme dělali pořádek na půdě. Kromě různých
pokladů jsme tam našli i stará kola, která s námi zažila spoustu
dobrodružství. Jenomže já jsem si loni pořídila nové torpédo, sestra
místo na kole teď jezdí s kočárkem a naši brázdí silnice a cyklostezky také na nových bicyklech. Co tedy se starými koly, která už
dosloužila a na která sedá prach? Nechtěla jsem, aby jejich poslední
jízda byla na smetiště, kde by zrezivěla, proto jsem začala brouzdat
po internetu a našla super projekt Kola pro Afriku.
Tato organizace, která u nás působí od roku 2012, pomáhá dětem v Africe tím, že jim usnadní cestu ke vzdělání díky darovaným kolům. Děti v Gambii
se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, např. cesta do školy jim trvá pěšky až několik hodin,
proto je jejich rodiče nechávají doma, aby „ztracený čas“ využily ve prospěch domácnosti
nebo hlídání dobytka. Vzdělání jde v těchto zemích prostě stranou. Ale na kole cestu do
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školy i ze školy zvládnou rychleji!!!
S projektem Kola
pro Afriku spolupracuje více jak stovka
dobrovolníků, kteří darovaná kola zkontrolují,
očistí nebo opraví. Pokud vyhovují tamním
podmínkám, odvezou se
do přístavů, tam se nalodí a frrr za Středozemní
moře, kde jsou pečlivě
rozdělena do škol. Darovat nemusíte jen kola
v dobrém stavu, ale i kola nefunkční nebo jen jejich součástky, se kterými si dobrovolníci
poradí. Sestaví totiž bicykly nové, které pošlou do Afriky s ostatními. Kola, která nevyhovují africkému terénu, prodávají za směšnou cenu na internetových stránkách a výdělek
použijí pro nákup náhradních dílů nebo kufříků pro mechaniky v Gambii.
Pro mě to tedy byla jasná volba. Neodvezla jsem naše kola na smetiště, nedala je do
kontejneru u zemědělského družstva nebo neopřela o strom v lese. Naložili jsme je do kufru
auta a zamířili směr Třebíč do sběrného místa, kde nás rádi uviděli a dokonce i obdivovali
taťkovo kolo alias „Berana“. Měli jsme dobrý pocit, že se ještě využijí a udělají někomu
jinému radost a pomohou mu ať už při dosažení nějakého vzdělání nebo ulehčení cesty do
práce či kamkoli jinam. Jednoduše řečeno: „Jsem ráda, že se zase točí jako na kolotoči.“
Jak se dostanou kola na místo určení, jak to všechno funguje, kde jsou sběrná místa, kdo
s projektem spolupracuje, jaké má projekt benefiční akce a jak můžu víc pomoci, jsem se
dočetla na webových stránkách www.kolaproafriku.cz.
Nejbližší sběrné místo najdete na adrese:
Sběrný dvůr na Klinkách, Hrotovická 232, Třebíč, 674 01, Telefon: 568 848 066
Jana Málková ml.

Zprávičky z mateřské školy
Tak nám to léto nějak rychle uteklo. Je tu prvního září a zase jsme se všichni sešli v naší
školce. Přivítali jsme se s novými dětmi, seznámili se s novými kamarády, se zaměstnanci
a prostředím MŠ.
Tento školní rok je do naší MŠ zapsáno 38 dětí. V 1. třídě, kterou navštěvují mladší děti,
je 18 dětí. Starají se o ně paní učitelky Jana Málková a Kateřina Šplíchalová. Bude nám
smutno po paní učitelce Navrátilové, která odchází na mateřskou dovolenou. Ve 2. třídě
starších dětí, kterých je 20, pracují paní učitelky Miroslava Průšová a Markéta Hanzalová.
Na jaře jsme ještě v této třídě stihli vyměnit linoleum v prostorách výdejny a jídelny.
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Tento školní rok pracujeme s tématem „Hrajeme si ve školce“. Budeme u dětí rozvíjet
schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem, posilovat prosociální chování a postoje. Budeme se učit respektovat dospělého a ostatní děti,
jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti a uvědomovat si svou vlastní identitu.
Budeme rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, navazovat dětská přátelství. Využijeme říkadel, písní a pohádek, nabídneme dětem rozmanité činnosti. Budeme si hrát,
malovat, zpívat, tančit, hrát divadlo, konstruovat, sportovat, společně stolovat, odpočívat,
naslouchat. Povedeme děti k zájmu o přírodu, budeme chodit na výlety do okolí MŠ, využijeme naší přírodní zahradu k pozorování živé i neživé přírody, děti se naučí základům péče
o zahradu. Předškoláci se budou připravovat k zápisu do ZŠ, osvojí si základy anglického
jazyka, a pokud to situace dovolí, začnou v dubnu jezdit na předplaveckou výuku.
Přestože v MŠ nadále platí přísná protiepidemiologická opatření, věříme, že se život
bude pomalu vracet do starých kolejí. Těšíme se, že spolu s rodiči budeme pouštět draky
a že se třeba setkáme na nějakém tvoření či společném výletě do přírody.
Přejeme všem krásné podzimní dny.
Miroslava Průšová

Zasedání zastupitelstva obce a rady obce
V podzimním vydání našeho zpravodaje vám již tradičně přinášíme stručný přehled
účasti zastupitelů na jejich zasedáních.
Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejnosti přístupná a každý z přítomných má možnost se k projednávaným bodům vyjádřit. O termínu konání a čase zasedání informujeme
občany uveřejněním na úřední desce a na elektronické úřední desce.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno celkem 6x.
Zdeněk Skála
Arnošt Urbánek
Eva Boudová
František Vrbka
Stanislav Tománek
Vlastimil Hons
Štěpánka Cejpková
Ladislav Píša
Ivana Navrátilová
Bohumil Královský
Jana Suchnová
Jitka Tománková
Karel Pokorný
Miroslav Tindl
Jiří Ježek

7.10.2020










o





4.12.2020







o
o




o




1.2.2021















16.3.2021




o



o
o








o
o
 – přítomen; o – omluven;  – neomluven
Pravidelně 1x za 14 dní se schází rada obce, která se sešla 18x.

12.5.2021












30.6.2021















o

o

o
o


o

Štěpánka Cejpková
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Loučení s prázdninami – Putování s Večerníčkem
Dne 28. srpna se uskutečnilo loučení s prázdninami s názvem PUTOVÁNÍ
S VEČERNÍČKEM, které se konalo v areálu u Strhanky.
Pro děti byl opět nachystaný bohatý
program v podobě 7 stanovišť, kde na ně
čekaly jednotlivé dvojice z Večerníčků.
Nejdříve si na startu musely poskládat čepici z novin, stejnou jakou měl Večerníček,
na kterou na jednotlivých stanovištích získávaly razítka za splněné úkoly. Když byla
čepice poskládaná, mohli kluci i holky vyrazit na cestu za postavami z Večerníčků.
Na prvním stanovišti už se na ně těšila
Ája a Maxipes Fík, u kterých se skládaly
puzzle, po správném složení se děti mohly vydat za Rumcajsem a Mankou, kde mohly poměřit své síly ve střelbě s Rumcajsem ze vzduchovky. Na třetím stanovišti se mohly potkat
s Ferdou Mravencem a Beruškou, kteří je vyzkoušeli ze znalosti jednotlivých večerníčků,
když měly poznat, které postavy k sobě patří. Po úspěšném zvládnutí i tohoto úkolu se
pokračovalo dále k Makové panence a motýlu Emanuelovi, kde se vyráběla panenka z kukuřice. Následovalo stanoviště, na kterém už netrpělivě děti vyhlíželi Pejsek s Kočičkou,
kteří měli svátek a narozeniny, a tak jim děti vařily z písku dort. Nesmíme však zapomenout

22

na oblíbeného Boba a Bobka, kteří procvičili jednotlivé účastníky v hodu míčkem do jejich
legendárního klobouku a v neposlední řadě na akčního Křemílka s Vochomůrkou, kde si
mohly děti zaskákat, řekněme, takového „netradičního panáka“.
Po zvládnutí všech těchto úkolů na ně v cíli čekal balíček s odměnami v podobě porcelánového hrníčku s motivem Večerníčku, také omalovánky, voskovky, fixy a ovocná kapsička. Dále si mohly děti vychutnat kopečkovou zmrzlinu, využít malování na obličej nebo
se vyřádit na skákacím hradu. Pak už následovala volná zábava, konzumace nejrůznějších
pochutin. Kdo měl chuť, mohl si zatančit na reprodukovanou hudbu.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na zajištění této akce podíleli, zvlášť letos
si jejich pomoci obzvláště cením, protože bez nich by se tato akce neuskutečnila. Vám patří
velké DÍKY.
Ivana Navrátilová

Novinky v základní škole
Školní rok 2021/2022 jsme v předínské škole zahájili opravdu slavnostně. Hlavně jsme
byli všichni rádi, že se škola žákům normálně otevřela a doufáme, že tomu tak už zůstane. Všichni zaměstnanci školy jsou plně očkovaní proti COVIDu, všichni žáci byli na
začátku září otestováni, dezinfikujeme si ruce a ve společných prostorách nosíme roušky
a respirátory.
Všechno to zvládáme bez remcání, protože chceme do školy opravdu chodit.
Prvního září nás navštívil pan Břížďala, radní pro oblast školství z krajského úřadu
v Jihlavě. Prohlédl si celou školu, hlavně novou učebnu přírodních věd, pozdravil prvňáčky
a šesťáky, podaroval učitelky květinami, dal si kávu a odjel. Pan radní vypadal spokojeně
a říkal, že se mu u nás líbilo.
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Co je tedy ve škole nového?
1./ Přes prázdniny jsme zrekonstruovali učebnu chemie a přírodopisu. Obnášelo to opravu a výmalbu omítek, novou podlahu, rozvody plynu a elektřiny, nové odpady a nový
nábytek.
2./ Otevřeli jsme druhé oddělení školní družiny. Školní družinu teď mohou navštěvovat
i starší žáci prvního stupně, tedy žáci ze 4. a 5. třídy.
3./ Naše školní zahrada získala certifikaci jako „Přírodní zahrada“ a budeme usilovat
o to, aby postoupila ještě výš a stala se zahradou ukázkovou.
Tak, tohle všechno se povedlo a uvidíme, co nového nám přinese školní rok 2021/2022.
Školní zahrada
Předínská škola má nádhernou rozlehlou školní zahradu. Hýčkáme si ji a jsme na ni
patřičně pyšní. Celý školní areál je lemován starými vzrostlými stromy – lípy, habry, javory.
Tihle zelení krasavci dodávají zahradě kouzlo a dělají z ní krásnou přírodní oázu.
Příběh školní zahrady se začal psát asi tak před deseti lety. Začalo to obyčejnou skalkou,
kterou žáci v pracovních činnostech osázeli pod starou třešní. Zahrada tím doslova ožila,
a když jsme viděli nadšení a radost dětí z podařeného díla, okamžitě jsme začali vymýšlet,
co dál, co ještě. No a příběh školní zahrady pokračoval. Potom už to šlo ráz na ráz – dřevěný altán, pumpa na staré studni, vyvýšené záhony, bylinková spirála, komposty, ovocné
stromy, bobulové keře, trvalkové záhony, živý plot, pítka, krmítka a budky pro ptáky, hmyzí
domky, ohniště, stoly a lavičky,…
Na samém začátku nám hodně pomohla dotace z ministerstva životního prostředí, která
byla určena na vybudování přírodní učebny, a to se povedlo.
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Na zahradě tráví děti ze školy opravdu hodně času. Je to vlastně učebna pod širým
nebem.
Během dopoledního vyučování se žáci v pracovních činnostech učí základům pěstitelských prací a mají možnost ochutnat, co vlastně zahradničení obnáší. Zahrada poskytuje
různá zákoutí k posezení, a pokud nám přeje počasí, probíhá výuka celé dopoledne na
čerstvém vzduchu. I o přestávce je fajn jen tak vyběhnout ven a sníst si svačinu na lavičce
pod stromem.
Rozlehlý trávník a přilehlé hřiště jsou ideální pro sportování v přirozených podmínkách.
Odpoledne patří zahrada školní družině, nabízí totiž bezpečný prostor pro volné dětské hry
a zábavu jen tak venku.
Když v zimě napadne sníh, promění se zahrada a hřiště v malebný ráj zimních radovánek. Děti zde mohou bezpečně sáňkovat, bobovat, běžkovat a někdy dokonce i bruslit.
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Školní zahrada je také místem slavností a setkávání. Konají se zde nejrůznější školní i mimoškolní akce:
slavnostní závěr školního roku, vyřazování vycházejících žáků, podzimní lampionový průvod a měli jsme
tam už i svatbu.
Vrchním školním zahradníkem je paní učitelka
Dáša Suchá, která má stále nové a nové nápady, dokáže děti nadchnout a hlavně je pořádně přitáhnout k práci, což je někdy úkol nadlidský.
Dokonce i v době distanční výuky, kdy škola zela
prázdnotou, se jí podařilo nalákat děti na dobrovolné zahradní brigády.
Příběh naší školní zahrady ale ještě zdaleka nekončí, stále je co vylepšovat. Nedávno
získala certifikaci přírodní zahrady a budeme se snažit, aby se z ní stala zahrada ukázková,
určitě na to má a zaslouží si to.
Nová učebna přírodních věd
Máme hotovo! Během letních prázdnin jsme zrekonstruovali odbornou učebnu chemie
a přírodopisu. Ta stará byla už opravdu stará a hlavně nevyhovující, a to jak z hlediska požadavků na výuku, tak z hlediska bezpečnosti žáků.
Celková rekonstrukce obnášela novou podlahu, opravu omítek a výmalbu, rozvody plynu, vody, elektřiny, odpady a nový nábytek. Každý žák bude mít na svém pracovním místě
v lavici k dispozici elektrickou zásuvku, plynový kahan a mycí dřez s teplou a studenou
vodou. To vše je nezbytné pro provádění nejrůznějších pokusů a laboratorních prací v hodinách chemie a přírodopisu.

Mladí přírodovědci mají teď pro své bádání ideální podmínky.
Školní sběr starého papíru
V říjnu pořádá škola sběr starého papíru, zapojit se může každý.
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Mgr. Libuše Vyhnálková

Mladistvých pod vlivem alkoholu přibývá
Zejména v letních měsících mládež tráví více času venku a účastní se různých setkání,
při kterých se jim snadněji může dostat do ruky lahev alkoholu. Mohou tak například podlehnout kolektivní náladě nebo touze se seznámit s něčím novým a zakázaným.
Policisté šetří v současné době případ, ke kterému došlo na Třebíčsku. Hned osm mladých lidí se zapojilo do popíjení alkoholu a u dvou z nich naměřená hodnota dokonce
přesáhla dvě promile. Při kontrole zjistili, že jsou ve věku kolem patnácti let. Provedené
dechové zkoušky byly u všech pozitivní. O situaci byli informováni zákonní zástupci dětí.
Policisté provedli šetření a zjišťují, jak se osoby mladší osmnácti let k alkoholu dostaly.
Případ v současné době šetří pro podezření ze spáchání přestupkového jednání. Informovali
také odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Dalším případem byl opilý šestnáctiletý mladík, který se pohyboval na silnici a ohrožoval tím svůj život a zdraví. Nebyl schopen udržet přímý směr chůze a kličkoval ze strany na
stranu. Policisté zjistili, že se jedná o teprve šestnáctiletého chlapce, u kterého při dechové
zkoušce naměřili hodnotu 2,31 promile alkoholu. Opilého mladíka si převzali jeho rodiče.
Policisté nyní zjišťují okolnosti, které požití alkoholu mladistvému umožnily, případ šetří
v rovině přestupku.
Policisté by chtěli apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Je nutné,
aby měli přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném čase zabývá. Rodiče by
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měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde
jejich dítě tráví volný čas. Dospívající mládež
je mnohdy bez dohledu dospělé osoby se svými vrstevníky a může se stát, že budou chtít vyzkoušet něco, o čem vědí, že je to zakázané. To
ale s sebou samozřejmě nese riziko, že se děti
dostanou do situací, které pro ně mohou být
nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život
a zdraví. Mezi tyto situace patří experimentování s alkoholem, které je ještě posíleno zvláště
ve skupině vrstevníků, kteří se mezi sebou vzájemně „hecují“. Alkohol a jiné návykové látky ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jinému ohrožení zdraví
i života dítěte. Hrozí také riziko, že při případných zdravotních komplikacích jednotlivce
ostatní vrstevníci na vzniklou situaci nezareagují adekvátně, ať už z důvodu neznalosti nebo
strachu z odhalení, a dítěti ohroženému na zdraví se tak nemusí dostat včasné lékařské péče.
Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného činu. Zákon tak jasně stanoví,
že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí
přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 korun. V případě, že se takového
jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, „kdo ve větší
míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol“. Takové osobě pak hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok.
Policie ČR

Centrum podpory rodin Ruth
jak pomáhá měnit osudy lidí…
„Jsem mámou pěti dětí, z toho ta nejstarší je již sama dvojnásobnou maminkou. Naším
‚prokletím’ je kolotoč dlouhodobého bydlení v ubytovnách, občas v azylovém domě pro
rodiny s dětmi. Život se nám změnil až ve chvíli, kdy jsme se obrátili na Oblastní charitu
Třebíč – Centrum podpory rodin Ruth, a to díky aktivitě tzv. ‚Adopce na blízko’. Zde můj
životní příběh zaujal dárkyni natolik, že se rozhodla moji rodinu podpořit. A její podpora
přišla v ten správný okamžik. Díky této ženě s velkým srdcem dnes bydlím se svými dětmi
v pronajatém bytě a mohu tak vytvářet útulné místo a bezpečný domov pro sebe a svoje děti.
Centrum podpory rodin Ruth mi i nadále zůstává podporou. Pomáhá mi se vzděláváním
dětí, na které sama nestačím. Hlavně však mohu s pracovnicemi probrat svoje starosti,
které souvisí jak se školou dětí, tak i s bydlením. Docházíme do centra pravidelně, máme
tu zázemí pro ‚doučování’, vždy mi poradí a mám možnost využít terapeutickou podporu
a doprovázení na své cestě životem.”
MH
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Co k tomu dodává pracovnice Centra Ruth:
„Rodinu podporujeme opakovaně již několik let, dle její potřeby a na základě doporučení OSPOD – tzn. Orgánu sociální právní ochrany dětí. Jednalo se především o podporu při
základním vzdělávání a také základní poradenství v tématech výchovy, vzdělávání, sociální
podpory... Díky propojenosti služeb OCHT se k nám dostala nabídka dárkyně, která chtěla
podpořit rodinu s dětmi žijící na ubytovně. Naší podporou a garancí dárkyni mohla vzniknout tato skvělá spolupráce.“
Centrum podpory rodin Ruth se dělí na dvě části
1 – Poradna Ruth
Je zaměřena na širokou veřejnost a podporu rodin v oblasti partnerských, manželských
i mezigeneračních vztahů.
CÍLEM JE
– prohloubení kvality partnerských a manželských vztahů
– posílení soudržnosti rodiny
– získání vědomostí a dovedností v oblasti zdravého partnerství a rodičovství
– snížení partnerských a rodičovských obav a nejistot
– ochrana nenarozeného života, včetně psychoterapeutické a sociální podpory neplánovaně těhotných žen
Poskytované služby:
PORADENSTVÍ (Poradenství je bezplatné, diskrétní, v případě potřeby i anonymní.)
– individuální, párové, rodinné a mezigenerační, zaměřené na podporu v komunikaci
a předcházení konfliktům ve vztazích
– poradenství zaměřené na rodičovskou roli (zvládání výchovně náročných situací, přirozené plánování rodičovství na základě symptotermální metody)
– podpora a pomoc pro ženy a dívky v situaci neplánovaného těhotenství (doprovázení,
informace o azylových a utajených domech s možností porodu atd.)
– zprostředkování kontaktu na odborníky, v případě potřeby nabídnutí doprovodu
– zapůjčení odborné literatury
– možnost materiální i duchovní podpory
VZDĚLÁVACÍ A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY
– zaměřené na osobnostní rozvoj a základní orientaci v hodnotách
– v oblasti zkvalitňování partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů
– týkající se efektivního rodičovství (zvládání výchovy dětí)
– akce jedno i vícedenní pro podporu žen a dobré fungování rodiny
– pro menší skupiny s možností vzájemného sdílení se, předávání zkušeností či společného tvoření
Vzdělávací i zážitkové programy (částečně hrazené příspěvky účastníků) probíhají
v Třebíči a jsou také nabízeny v obcích okresu Třebíč.
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2 – Podpora rodin v evidenci OSPOD
V oblasti práce s rodinami v evidenci OSPOD poskytujeme rodinám s dětmi, které
se v důsledku své obtížné životní situace začínají ocitat v ohrožení, komplexní podporu
a pomoc.
Ke své činnosti má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Svou regionální
působností spadá centrum územně pod ORP Třebíč.
Je poskytována rodinám, které jsou v evidenci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí
na doporučení pracovnic OSPOD v prostorách Centra podpory rodin Ruth.
Poskytované služby:
– poradenství týkající se výchovy dětí, osobnostního rozvoje a hospodaření domácnosti
– pomoc s přípravou do školy k lepšímu zvládání učiva a začlenění se do školního
kolektivu
– vzdělávací a zážitkové programy zaměřené na podporu rodinných vztahů, výchovu
a osobností rozvoj
– asistovaný kontakt – (dále jen AK) realizujeme na základě požadavku OSPOD nebo
rodiny v evidenci SPOD. Cílem AK je umožnit dítěti setkávání se svým biologickým
rodičem v bezpečném prostředí, tak často, jak to dítě potřebuje a takovým způsobem,
který dítěti umožňuje strávit tento čas s rodičem pozitivně. AK zlepšuje psychologické prospívání dítěte, zabraňuje nezdravé idealizaci biologické rodiny, podporuje
rozvoj identity dítěte, případně umožňuje jeho návrat do biologické rodiny.
Miluše Vybíralová

JPO Předín
Předínská jednotka zasahovala v roce 2021 prozatím u čtrnácti mimořádných událostí.
Převážně se jednalo o technické pomoci.
Hlavně v jarních měsících jsme nejen v našem kraji registrovali výrazně zvýšený počet
lesních požárů spojených s pálením klestí po těžbě. Díky zodpovědnému přístupu občanů
Datum ohlášení Typ události

Podtyp události

Obec

Poznám ka

21.8.2021 10:30

POŽÁR

POLNÍ POROST, TRÁVA

Opatov

Uhašení 3 ohnisek po pálení klestu. Beze škody.

25.7.2021 19:50

TECHNICKÁ POMOC

LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

Předín

Likvidace obtížného hmyzu.

25.7.2021 08:07

TECHNICKÁ POMOC

LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

Předín

Likvidace nebezpečného hmyzu.

15.7.2021 17:54

TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

Předín

Čištění kanalizace.

3.6.2021 16:56

TECHNICKÁ POMOC

LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

Předín

Likvidace nebezpečného hmyzu.

3.6.2021 16:02

TECHNICKÁ POMOC

LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

Opatov

Likvidace nebezpečného hmyzu.

11.5.2021 17:45

TECHNICKÁ POMOC

ČERPÁNÍ VODY

Předín

Čerpání vody ze studny.

10.5.2021 16:16

TECHNICKÁ POMOC

ČERPÁNÍ VODY

Předín

Čerpání vody ze studny na žádost starosty obce.

29.4.2021 17:59

TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

Předín

Požární dozor při pálení klestí.

10.2.2021 22:36

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Předín

Odstranění stromu z komunikace.

8.2.2021 02:41

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Štěměchy

Odstranění stromu padlého na komunikaci.

7.2.2021 16:17

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Předín

Odstranění stromu blokujícího vozovku.

7.2.2021 15:58

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Předín

Odstranění stromu blokujícího vozovku.

7.2.2021 14:15

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Štěměchy

Odstranění stromu z vozovky.
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Předína jsme nemuseli v katastru naší obce k žádnému požáru lesního porostu vyjíždět.
V případě, že se chystáte k jakémukoli pálení v lese, na poli, ale i zahradě, nezapomeňte
tuto činnost nahlásit na webových stránkách HZS Kraje Vysočina v sekci „pálení klestí“.
Předejde se tak zbytečnému výjezdu jednotek.
Když už k pálení dojde a nejste si jisti, že jste dokázali ohniště dostatečně zabezpečit,
neváhejte kontaktovat velitele předínské jednotky, popřípadě starostu obce a domluvíme se
na prolití ohniště pomocí naší techniky, aby nedošlo k případným škodám. I po týdnu po
pálení dokáže vítr nedohašené ohniště rozfoukat!
Žádnému občanovi ČR zřejmě neunikla informace o ničivém tornádu, které zdevastovalo 24. 6. 2021 několik obcí na jižní Moravě. I my jsme samozřejmě přemýšleli, jak bychom
mohli v této oblasti pomoci. Největší iniciativy se chopil Jirka Ozorák, posbíral informace
o situaci a zorganizoval dvoudenní „výlet“ na Moravu. Datum akce stanovil na 10. – 11.
7. Nakonec se ukázalo, že vypravit početnou skupinu lidí v době prázdnin a dovolených
není až tak jednoduché a směr obec Hrušky vyrazili pouze dva pomocníci – Jirka Ozorák
a Bohouš Královský. Jirka si výlet ještě zopakoval na přelomu července a srpna. Vzhledem
k tomu, že jako jediní dva dokázali upřednostnit pomoc druhým, před svými osobními po-

třebami a zájmy, zaslouží o to větší respekt a poděkování.
Večer 11. 7. přišla veliteli, který zrovna užíval rodinnou dovolenou tato sms:
„Hezký večer přeji, tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat klukům Jirkovi a Bohoušovi, jsou to neskuteční dříči. Já jsem organizoval pomoc u známých, kdy přijeli kolegové
z celé ČR, jenže nakonec vypadlo dost lidí a oni dva za ně zastali práci, bez nich bychom
střechu nedotáhli tak, aby do ní nezatékalo a navíc s nima byla sranda :-) Poprosil bych
Vás o následnou pochvalu před nastoupenou jednotkou, jak se u nás na Moravě říká :-)
Děkuji Marek“
Netřeba víc komentovat.
CHLAPI DĚKUJEME!
Veškeré informace o činnosti předínských hasičů jsou pravidelně aktualizovány na
www.sdhpredin.com a na Fb účtu SDH Předín
Vlastimil Hons
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Rozmary počasí

Dosluhující linku na papír a plasty nahradí nová
V areálu společnosti ESKO-T v Třebíči se začala budovat nová hala pro modernizaci
dotříďování odpadů z barevných kontejnerů. Stávající linka už na množství plastů a papíru,
které lidé vytřídí, nestačila. Množství odpadu přijímaného do zařízení totiž za posledních
16 let vzrostlo téměř desetinásobně.
Současnou dotřiďovací linku odpadů, postavil Svazek obcí pro komunální služby v průběhu roku 2002 a v následujícím roce se v ní zpracovalo 706 tun papíru a plastu. Loni už to
bylo 6 834 tun papíru a plastového odpadu. Takovému množství nestačí současné zařízení
svou kapacitou ani vybavením.
32

V září proto začaly práce na stavbě nové a větší třídírny. Do ní svazek obcí pořídí moderní linku. Novinkou také bude účinnější lis se silou 60 tun, který z vytříděných plastů
a papírů vytvoří pevné kvádry o hmotnosti 240 kilogramů u plastu a u papíru až 500.
Spokojenost vzroste také u zaměstnanců, kteří se mohou těšit na lepší pracovní podmínky. Nejenže nový provoz bude větší, nové budou dopravníky odpadu, které papír a plasty
přivezou až k hbitým rukám pracovníků. Ty z odpadu vytřídí to, co do žlutých a modrých
kontejnerů nepatří a zároveň plasty a papír roztřídí na jednotlivé druhy, například PET lahve, HDPE, nápojové kartony (tetra pack), kovové obaly, atd..
Do konce roku 2020 bude třídění probíhat ve stávající hale tak jako dosud. Ani na pravidelném svozu, jak jsou lidé zvyklí, se nic měnit nebude. Ke změnám dojde na přelomu roku.
V lednu začne demontáž stávající linky a montáž provizorního provozu, ve kterém bude
po nezbytně nutnou dobu fungovat třídění papíru. Plastový odpad bude potřeba průběžně
odvážet na jiná zařízení (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Brno).
Stavba nové haly si vyžádá náklady ve výši 12 milionů korun, samotná moderní technologie, tedy linka s dopravníkem, lis, zázemí pro zaměstnance a pracoviště, vyjdou na
více než dvojnásobek. Celkem to bude 38,5 milionu korun. Pokud půjde vše podle plánu,
měla by nová třídírna zahájit zkušební provoz už v červnu příštího roku a krátce nato najet
do běžného režimu. Výsledkem bude moderní třídící linka, která poslouží další desítky let
našim občanům celého Svazku obcí pro komunální služby.
ESKO-T

Čtenářské okénko
Naši milí knihomilové,
jak jistě víte, celosvětová pandemie zasáhla i nás. Po stálých uzavírkách a nepřehledností, máme otevřeno. Budeme rádi, když si k nám opět najdete cestu.
Novinkou v knihovně je facebooková stránka s jednoduchým názvem Knihovna Předín.
Tuto stránku jsme založili hlavně právě kvůli přehlednosti, kdy máme otevřeno. Budeme na
nich samozřejmě aktualizovat novinky, návštěvu
výměnného fondu apod.
Touto stránkou bychom
chtěli, ale i upozornit
mladé čtenáře a studenty
na povinnou četbu, kterou se snažíme rozšiřovat.
Na facebooku nás mohou
kontaktovat a dotazovat
se na dostupnost knih
u nás v knihovně. Samozřejmostí je pak zamluvení knihy.
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Další novinkou je
naše takzvaná KNIHOBUDKA. Do naší knihobudky můžete nosit
knihy, které byste již
vyhodili nebo nepoužili. Nemusíte je nosit do
modrých kontejnerů. Je
jich škoda a některým
čtenářům by se mohly líbit a např. učebnice nebo
povinná četba i hodit.
Tyto knihy nejsou zapsané v knihovním fondu,
proto kdyby vás některé
zaujaly, můžete si je ponechat. Knihobudka se
nachází v knihovně Předín a je přístupná dle otevírací doby knihovny.
Na závěr krátký citát:
Maurois André „Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje
a naše duše odpovídá.“
Budeme se těšit na Vaši brzkou návštěvu a s přáním krásných dnů
Knihovna Předín

Křížovka
Ve středu 22. září byla podzimní rovnodennost a na severní polokouli nastal astronomický podzim. V tomto okamžiku Slunce vstupuje do znamení Vah. Tento den sluníčko
vycházelo přesně na východě a zapadalo přesně na západě a den byl stejně dlouhý jako noc
(proto rovnodennost). Na severním pólu Slunce zapadlo a nastala polární noc, naopak na
jižním zemském pólu Slunce vyšlo a nastal polární den.
K podzimní rovnodennosti se rovněž vztahuje jedna pěkná pranostika: Je-li o podzimní
rovnodennosti teplo,…

34

35

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 18.3.2022)

☺
Vydal: obecní úřad jako svůj zpravodaj za období duben 2021 – září 2021
Obecní úřad Předín
675 27 Předín 243
IČO: 00 290 181
evid. č. MK ČR E 10091
Redakční rada: Štěpánka Cejpková
Martina Suchnová
Realizace:
JIPRINT s.r.o., Kosovská 26, Jihlava

36

