PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 26

PODZIM NA KOBYLÍ HLAVĚ

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce za období
květen 2011 - září 2011
4-11-2 ( 10.5.2011 )
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo:
o Závěrečný účet obce Předín za r. 2010 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce Předín ze r. 2010 bez výhrad.
o
o
o
o
o

úpravy rozpočtu:
		
67.195,-		
dotace Naše školka
		
3.780,-		
dotace Sčítání lidu, domů
		
28.000,-		
dotace Akceschopnost JPO
Dále zastupitelstvo obce pověřuje radu obce průběžným schvalováním rozpočtových
úprav a předkládáním je na zasedáních ZO na vědomí.

souhlasí:
o s přijetím krátkodobého úvěru od Komerční banky, a.s., IČ 45317054 na dofinancování
prodloužení inženýrských sítí v obci, a to ve výši 600 tis. Kč s vyčerpáním úvěru
do 31.5.2011. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami jistiny ve výši
60 tis.Kč vždy poslední den kalendářního měsíce. Roční úroková sazba pohyblivá
s konstrukcí: 14D PRIBOR + 1,90%p.a., poplatek za vedení úvěrového účtu 300 Kč
měsíčně, vypracování smlouvy zdarma. Úvěr bude zajištěn 1 ks blankosměnky včetně
podpisu Smlouvy o zajištění blankosměnkou.
o Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluvních a zajišťovacích dokumentů.
o Dále zastupitelstvo souhlasí se zněním, níže uvedené doložky, která bude uvedena
ve smluvních a zajišťovacích dokumentech.
o Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané
příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem
o veřejných zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou
případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Zastupitelstvo
obce Předín schvaluje uzavření této Smlouvy.
schválilo:
o Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
o Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011, o místním poplatku ze vstupného.
o Obecně závaznou vyhlášku č.3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
o Obecně závaznou vyhlášku č.4/2011, o místním poplatku ze psů vč. Upozornění
na volné pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí drůbeže po veřejném
prostranství obce.
o Smlouvu o dílo č.19/2010 mezi Obcí Předín a firmou VZD INVEST s.r.o. Pardubice
ve věci Suchý poldr nad Předínem s tím, že budou financovány pouze skutečně
provedené práce.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Smlouvy o právu provést stavbu „Suchý poldr nad Předínem“ mezi Obcí Předín
a těmito vlastníky:
Jiří Božejovský, Chlístov 98			
Marie Dvořáková, Opatov 100
František Fatrla, Předín 227			
Jaroslava Fatrlová, Předín 227
František Komárek, Předín 30		
Hana Komárková, Předín 30
Jaroslav Kotyza, Předín 20			
Marie Kotyzová, Předín 20
Jan Malý, Předín 23			
Michal Melzer, Nové Syrovice 58
Milena Musilová, Brtnička 4			
Miluše Obůrková, Předín 15
František Obůrka, Předín 34			
Jaroslava Obůrková, Předín 34
Jaromír Pták, Předín 22			
Zdeněk Sedláček, Předín 251
Jiří Střecha, Předín 200			
František Suchna, Předín 32
Ivana Suchnová, Předín 247			
Pravoslava Suchnová, Předín 32
Pavel Vídenský, Spojovací 585, Brtnice		
ZVOZD Horácko, Opatov 300

podporuje:
o výstavbu rozhledny na hoře Mařence s výhradou, že podíl jednotlivých obcí
a financování této akce bude zváženo dle finanční situace obce a bude probíhat až v roce
5-11-3 ( 26.6.2011 )
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo:
o podat žádost o dotaci na realizaci úspor energie, přechod na obnovitelný zdroj tepla
v budově Základní školy Předín, prostřednictvím společnosti LETIDA Třebíč,
do XXVIII. výzvy Ministerstva životního prostředí, kombinace podpory 3.1.1 a 3.2.1.
o Opatření č. 1/2011 – „Řád veřejného pohřebiště“.
o jednat s bankou o získání úvěru na dofinancování opravy komunikace u stavebních
domků na Oboře a souhlasí s realizací v letošní roce.
6-11-4 ( 23.8.2011 )
Zastupitelstvo obce Předín
schválilo:
o Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Předín a Letida s.r.o., Komenského nám. 1342,
Třebíč. Předmětem smlouvy je kompletace a podání žádosti o dotaci přes OPŽP, výzva
XXVIII, osa 3 na akci „ZŠ Předín – realizace úspor energie, přechod na obnovitelný
zdroj tepla“. Celková odměna je stanovena smluvně ve výši 66.000,- Kč vč. DPH.
o Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Předín a Západomoravskou elektromontážní
společností spol. s r.o., Sadová 829/1, Třebíč na akci „Předín, montáž těles veřejného
osvětlení“ – v nové zástavbě na Oboře ve výši 140.073,60,- Kč.
bere na vědomí:
o a. odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem
o b. posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
o c. vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu a návrhy na řešení
v souladu s ustanovením § 50 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
o d. vyhodnocení řízení o návrhu územního plánu a návrhy na jejich řešení v souladu
s ustanovením § 52 a § 53 stavebního zákona
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vydává:
o Územní plán Předín formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 54 odst.
2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona v souladu s ustanovením
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
schvaluje:
o pořízení územní studie na lokalitu Z4, Z5, Z6, Z7 a Z15 – nové plochy k výstavbě RD
v souladu s územním plánem.
pověřuje:
o radu obce k výzvě jednání vlastníků půdy v navržených lokalitách Z4, Z5, Z6, Z7 a Z15
nové plochy k výstavbě RD v souladu s územním plánem.

Informace Czech POINT
Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál.
Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené
v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského
podnikání. Jedním z cílů zavádění je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se postupně
vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší
zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na jedno místo.
Na pracovištích Czech POINT je možné získat ověřené výstupy z veřejných informačních
systémů veřejné správy:
Výpisy:
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Rejstřík trestů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Živnostenský rejstřík
Agendy ISDS (Informační systém datových schránek):
Žádost o zřízení datové schránky
Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM
Žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM
Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
Konverze dokumentů:
Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
Ostatní podání:
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
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Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu
Czech POINTy jsou dostupné:
na obecních a městských úřadech (OÚ Předín Po-Čt 7:00-15:00, Pá 7:00-12:30)
na pobočkách České pošty
na pobočkách Hospodářské komory ČR
na českých zastupitelstvích v zahraniční
u vybraných notářů
nebo prostřednictvím e-shopu na www.czechpoint.cz
Více o této službě naleznete na http://www.czechpoint.cz/

Zápis dětí do cestovních pasů končí
Od 1. července 2011 nebude možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče. Občan mladší 10
let, který dosud nebyl zapsán v cestovním pasu rodiče a chce vycestovat, bude muset vlastnit svůj
cestovní pas. Cestovní pas bude vydáván na dobu 5 let. Správní poplatek za vydání pasu činí 100,Kč. Cestovat s dětmi, které jsou zapsány v cestovních pasech rodičů, bude možné do 26. června
2012, poté zápisy pozbývají platnost! Každý občan (i dítě dříve zapsané v cestovním pasu rodiče)
bude muset mít k vycestování do zahraničí od 27. června 2012 vlastní cestovní doklad. Cestovní
pasy rodičů zůstanou nadále platné, přestane platit pouze údaj o zápisu dítěte.
Doklady potřebné k vydání cestovního dokladu:
Rodný list dítěte, Osvědčení o státním občanství ČR nebo cestovní pas dítěte, občanský
průkaz rodiče. Žádost a fotografie se pořizují přímo na místě při podání žádosti o cestovní pas.

Výměna řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012.
Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 pak mají tuto
povinnost vyměnit do 31. prosince 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:
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Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát
města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(Městský úřad, Magistrát města)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší,
tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).
Více informací naleznete na: http://www.vymentesiridicak.cz/

zdroj: MV ČR
Eva Boudová, Obecní úřad Předín

Letem obecním světem
•

Hrátky s čertem
V sobotu 23. 4. večer a v neděli 24. 4. 2011 odpoledne sehráli naši divadelní ochotníci
pohádkovou komedii Jana Drdy HRÁTKY S ČERTEM. Celkem obě představení shlédlo
365 spokojených diváků.
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Vysloužilce Martina Kabáta si zahrál Bohouš Královský, loupežníka Sarka Farku Honza
Petrů, poustevníka otce Školastyka Arnošt Urbánek, jako mladý čert na zkušené se představil
František Vrbka. Dišperandu královskou dceru ztvárnila Romana Mašterová, její služebnou
Káču Jana Běhounková. V roli čertů se představili Karel Sochna a Lukáš Tománek a v roli
kněžny pekel Miluše Vybíralová. Jiří Frenc a Miroslav Tíndl vystoupili coby venkovští čerti,
v roli Teofila andělského posla jste mohli vidět Standu Tománka a v roli královského kočího
Rosťu Petrů.
Čerti všech kategorií to byla Monika Královská,Lukáš Tománek a opět Rosťa Petrů.
•

Stavění máje
Tradičně v sobotu 30. 4., kdy se akce měla konat pršelo, postávali jsme smutně pod altánkem
(ještě že je kam se schovat) a čekali, kdy se mraky rozeženou. Potom padlo rozhodnutí
přesunout akci na neděli. Někteří vytrvalci zůstali a když pršet přestalo, vypustili jsme
balónky přátelství s ostatními obcemi.
V neděli se akce vydařila, nepršelo, nazdobili jsme májku a pak ji postavili, vyrobili
10 čarodějnic, které předseda májového výboru František Vrbka umístil na hranici a následně
došlo k jejich upálení.
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•

2. výprava Po stopách dolování zlata
V sobotu 7.5. se sešli zájemci o historii u zastávky autobusu v Předíně, kde na ně čekali
odborníci Mgr. Milan Vokáč, PhD. a Stanislav Houzar, PhD. Cesta vedla nejprve okolo toku
Brtnice, kde jsme úspěšně rýžovali zlato, pokračovala cestou k Horám, kde se nacházela
zaniklá ves Štítek a závěr patřil lesu Štulně s pozůstatky po dolování zlata.

•

Na jaře byla dokončena výstavba zázemí pro kulturní a společenské akce u sportovního
areálu u Strhanky. Cena díla je 444 129,-Kč, z toho dotace z SZIF činí 334 071,-Kč. Altán
slouží pro různé společenské akce obce, místních spolků, ale mohou si ho pronajmout
i naši občané. Cena pronájmu včetně vybavení s lavicemi a stoly je 300,-Kč + poplatek
za spotřebovanou energii a použití sociálního zařízení Sokolu Předín ( asi 200,-Kč ).

•

Dětský den
V předínském sportovním areálu se 4.6.2011 konal Dětský den. Program začal ráno tradičně
soutěží malých rybářů na Strhance. Odpoledne měli možnost se zúčastnit rodiče s dětmi
Cesty lesních zážitků, kterou pro ně připravili starší kamarádi v lese Smrčí za Předínem.
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Následovalo vystoupení taneční skupiny M Style, ukázka práce našich hasičů. V podvečer
byla vydražena a pokácena májka. Počasí přálo a tak lákalo k posezení v novém altánu
do pozdních nočních hodin.
•

Vítání dětí
V sobotu 2.7.2011 jsme přivítali 9 našich nových občánků. Byli mezi nimi Adéla Andělová,
Daniel Suchý, Radka Vodičková, Radek Pokorný, Petr Michálek, Gabriela Nováková, Sarah
Boček, Natálie Tindlová a Jakub Ozorák.

•

Předín CUP 2011
V sobotu 25.6.2011 se konal ve sportovním areálu u Strhanky další ročník fotbalové soutěže
Předín CUP. O putovní pohár soutěžilo 10 družstev. Vítězem letošního ročníku se stalo
družstvo JÁJA A SPOL ( Pavlice ), druhé místo obsadil tým SB Hory.

•

Od 1.8. má naše škola novou paní ředitelku. Stala se jí Mgr. Libuše Vyhnálková. Přejeme
ji úspěšné vykročení do nové etapy a gratulujeme.

•

O pohár starosty
7. 8. 2011 se konala ve sportovním areálu soutěž O pohár starosty. Startér a hlavní rozhodčí
soutěže pan Miroslav Brunner, tak mohl odstartovat 31 družstev mužů a 14 družstev žen.
V ženách zvítězily Jindřichovice a v mužích byly nejúspěšnější Dolní Němčice.

•

U nových domků na Oboře bylo vybudováno veřejné osvětlení. Cena díla 140 073,-Kč

•

27. 8. přivítal sportovní areál další akci a to Loučení s prázdninami. Pro děti byly připraveny
stanoviště s plněním různých úkolů o třídění odpadů, s tvořením z odpadových materiálů.
I když akci podpořila firma ESKO–T a Recyklohraní účast byla malá a také počasí nic moc.

Muzeum bude otevřeno v sobotu 24. 9. 2011 od 15.00 do 16.00 hodin
a v neděli 25. 9. 2011 od 10.00 do 11.00 hodin
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Co se chystá:
24. 9. 2011
27. 9. 2011
9. 10. 2011
22. 10. 2011
12. 11. 2011
30. 12. 2011
28. 1. 2012
11. 2. 2012
10. 3. 2012

Pouťová zábava SDH Předín NOISE + VIGO
Pouťová zábava SDH Předín REFLEXY
Jdeme ven (k Hraběcí studánce, Vidláku, Jinšovu , Opatova a zpět do Předína)
Zábava - BAGR
Setkání s důchodci tentokrát ve Štěměchách
Předsilvestrovský výstup na Mařenku
Hasičský ples, hudba Noise + Duo Music
Školní ples, hudba PROMĚNY
Sportovní ples TJ Slavia Chlístov

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se uskuteční 24. září 2011
Hory: 10:10-10:15 hod (na návsi), Předín: 10:20-10:50 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 (v nedemontovaném
stavu), 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.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou umístěny od 30. 9.
•
do 7. 10. 2011 u kostela a u fotbalového hřiště. Využijte prosím maximálně těchto kontejnerů,
kde můžete odkládat veškerý bioodpad ze zahrad a zahrádek.
Sběrný dvůr Želetava
V nedávné minulosti se objevovaly zprávy, že sběrný dvůr v Želetavě nebere od občanů
Předína a Hor odpad z důvodu neplacení za likvidaci tohoto odpadu a provozních nákladů.
V této souvislosti nebyla ze strany obce Želetava vystavena žádná faktura ani požadavek
na spolufinancování. Z tohoto důvodu bylo ze strany naší obce vyvoláno jednání se zástupcem
svozové firmy ESKO-T, obce Želetava a dalších spádových obcí k tomuto sběrnému dvoru. Bylo
dohodnuto, že firma ESKO-T vypracuje návrh smlouvy o využívání sběrného dvora Želetava,
která bude nově řešit provoz a spolufinancování všech spádových obcí. Na základě prohlášení
starosty obce Želetava, lze v současné době odkládat odpad na tento sběrný dvůr. Doporučujeme
větší množství odpadu (nad 250 kg) konzultovat přímo s obsluhou sběrného dvora. Vždy je nutné
prokázat se platným dokladem totožnosti občana, který má trvalý pobyt v Předíně nebo na Horách.
O nových podmínkách provozování sběrného dvora v Želetavě Vás budeme včas informovat.
Sběrný dvůr je určen pro krátkodobé skladování (shromaždování) jednotlivých složek
komunálního odpadu tj. sklo - obalové sklo, papír - lepenka, plasty – obalové znečištěné, kovy,
nebezpečné složky (oleje motorové, převodové, mazací, obaly od olejů, olověné akumulátory,
chladničky, pračky, barvy, nádoby od barev a laků, ředidla, rozpouštědla, el. galvanické články,
zářivky) objemný odpad, dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha, nábytek), pneumatiky bez
disků z os. aut, textilní materiál (staré oblečení, hadry znečištěné), elektrotechnický odpad (části
od elektropřístrojů, televize, rádia, biologický odpad a stavební či demoliční odpad.
Provozní doba: středa 13:00 – 17:00, sobota 8:00 – 13:00, od prosince do února pouze sobota.
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Co se děje v základní škole
Po dvou měsících prázdnin je v předínské škole opět živo. Školní rok 2011/2012 se rozjel
na plné obrátky.
Jak to tedy v tomto školním roce bude?
1/ V ředitelně sedí nová ředitelka, od 1. 8. 2011 je jí Libuše Vyhnálková. Bývalá paní ředitelka
Ivana Suchnová ve škole zůstává a bude učit český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni.
2/ Do lavic naší základní školy usedlo 1. září 122 dětí. Není to mnoho, ale není to ani málo.
3/ Prvňáčků máme letos 17.
4/ Ve všech ročnících bude již probíhat výuka podle nového školního vzdělávacího programu.
5/ V pedagogickém sboru nedošlo k žádným změnám, bude působit ve stejném složení jako
loni. Změna je pouze v družině, novou vychovatelkou je Simona Špačková.
6/ Nabídka odpoledních kroužků je letos mimořádně bohatá. I nadále bude ve škole působit
taneční a hudební škola. Úplnou novinkou je angličtina pro předškoláky.
7/ Jsme pyšní na novou počítačovou učebnu. Je vybavena novým nábytkem i novou výpočetní
technikou. Finanční prostředky se podařilo získat z programu EU - peníze do škol.
8/ Naše škola nutně potřebuje nový kabát, tedy nová okna a fasádu. Uvidíme, zda bude letos
žádost o finanční dotace EU úspěšná.
Nezbývá než popřát žákům, učitelům i rodičům pevné nervy a úspěšný školní rok!
Mgr. Libuše Vyhnálková, ředitelka ZŠ a MŠ Předín

Byli jsme u moře…
Nastalo to magické datum 19.6.2011, den, na který budeme vzpomínat, protože naše škola
pořádala zájezd do chorvatského Tisna. Přijel pro nás autobus pana Uchytila, který měl menší
zpoždění. Rozloučili jsme se s rodiči, nacpali kufry a tašky do zavazadlového prostoru, odevzdali
pasy a nastoupili do autobusu. Čekala nás 12 hodin dlouhá cesta přes Rakousko, Slovinsko a část
Chorvatska. Naštěstí plán na 12 hodin jízdy se nevyplnil, díky šikovným řidičům jsme přijeli
dokonce o 1 hodinu dříve. Z autobusu jsme vystupovali asi v šest hodin v domnění, že je osm
hodin. Hned jsme se šli podívat na pláž a moře. My, tedy většina, co jsme se podívali k moři
poprvé, jsme prostě žasli. Voda byla velmi průzračná a na dně byly vidět mušličky a mořští ježci.
Asi v osm jsme se šli ubytovat do našich rezervovaných apartmánů. Na každém pokoji byla
koupelna, společenská místnost s kuchyňkou, ložnice a terasa. Celý den jsme se koupali, někteří
již okusili, jak bolí zapíchnutý osten od mořského ježka. Bohužel, jedné dívce se podařilo
upadnout, a tak měla ztížené koupání s igelitovým pytlíkem na dlaze. Někteří z nás to zase
přehnali s opalováním a tak si odnesli hned první den rudé fleky. Naštěstí díky naší zdravotnici
se vždy vše vyřešilo. Poté jsme šli na první večeři. Žasli jsme, jaké velké porce nám to ,,navalili“,
neboť to bylo jídla a jídla. Druhý den pokračoval ve stylu prvního, opět si někdo zapíchl ostny
a někdo se zase spálil. Hned po večeři jsme se šli podívat do Tisna. Asi každý se zastavil a okusil
zmrzlinu, takové porce nikde u nás neseženete a to jeden kopeček stál jenom 5 kun. Některé paní
učitelky byly dokonce hoštěny zadarmo… Třetí den nás čekala jízda do nedalekého národního
parku Krka. Park jsme si prošli po vyznačené cestě a na konci jsme se u velkých vodopádů mohli
vykoupat. Takový zážitek myslím nemá slov. Večer jsme šli opět do Tisna, nakoupili suvenýry pro
naše blízké, dokonce jsme se podívali na zvedací most, kde proplouvají jachty.
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mohli rodiče vyzvednout zpátky u autobusu. Již víme, že my žáci z deváté třídy se k moři na
zájezd nepodíváme, ale novým žákům přejeme hodně příjemných zážitků z dalších zájezdů.
Jiří Ježek, ZŠ a MŠ Předín

Čtvrtek byl ve stylu „den zmatek“. Do desíti hodin jsme museli vyklidit apartmány a zbyly
nám jenom dva učitelské, do kterých jsme si nanosili naše kufry a cestovní tašky. Poté jsme šli
do městečka nakoupit poslední věci a nějaké jídlo. Také jsme se mohli jít naposled vykoupat,
rozloučit s mořem, udělat poslední fotečky, prohlédli jsme si bezmračné nebe. Nakonec jsme
nasedli do autobusu a vydali se zpátky do Česka. Ráno, již v šest hodin, si nás mohli rodiče
vyzvednout zpátky u autobusu. Již víme, že my žáci z deváté třídy se k moři na zájezd nepodíváme,
ale novým žákům přejeme hodně příjemných zážitků z dalších zájezdů.
Jiří Ježek, ZŠ a MŠ Předín

...a co se děje ve škole mateřské...
Učitelky mateřské školy v Předíně se rozhodly vytvořit v časti školní zahrady zahradu přírodní.
Co nás k tomu vedlo, vždyť naše zahrada je poměrně slušně vybavena průlezkami, houpačkami,
hrazdami, které splňují nutné bezpečnostní ukazatele, děti zde naleznou plno hraček. S čím si ale
děti nejraději hrají ? Nad tím jsme se v poslední době hodně zamýšleli.
Moje vnoučata si nejraději hrají u prababičky ve stodole, mají zde staré vyřazené nádobí,
hrnce, mohou si chodit do sudu pro vodu, míchají blátíčko a často o nich ani nevím, jak jsou hrou
zaujaty.
Ani si na našich vzorně upravených zahradách neuvědomujeme, jak málo dávají dětem
prostoru k volné hře, ke zkoumání, objevování. Pro děti je zahrada hotová . A děti chtějí samy
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experimentovat, stavět, konstruovat, ničit a znovu budovat, vytvářet blátivé potůčky, hrabat se
v hromadě písku nebo hlíny, z prken postavit úkryt nebo odvážné mosty,…
Tak tento podzim začneme s přetvářením časti školní zahrady na zahradu přírodní.
Měla by to být zahrada, která voní, bzučí, zpívá i chutná, kterou lze vnímat všemi smysly.
Pro tuto přeměnu se budeme snažit získat zájem, pochopení a pomoc rodičů.
V říjnu máme v plánu vytvořit v jednom koutě zahrady zahrádku s několika vyvýšenými
záhony, na kterých budeme společně s dětmi sít a sázet zeleninu, bylinky. Budeme se o ně starat,
pozorovat, jak rostou a nakonec ochutnávat, co se nám urodilo. Vysadíme zde několik keřů
– rybíz , maliny, ostružiny a vytvoříme bylinkovou spirálu.
Další etapou bude vytvoření terénní vlny s různorodým přírodním materiálem, s velkými
kameny, povalenými kmeny, štěrkovištěm, hlínou…
Na jaře chystáme vytvořit společně s rodiči větší stavbu z vrbového proutí - týpí, které
poskytne místo k relaxaci, k úkrytu před sluncem, ke hrám,…
V takové zahradě najdou úkryt různí drobní živočichové, protože tu pro ně bude tu hromádka
kamení, starého dřeva, možná také na první pohled kus zanedbané zahrady s kopřivami.
Bylo by pěkné založit trvalkový záhon s nejrozmanitějšími květinami, které by lákaly
včely a motýli, vysadit alespoň jeden ovocný strom, další keře hlavně listnaté, které nejsou tak
uniformní jako mnohé konifery, mění se během roku a lákají nás pozorovat změny v ročních
obdobích . Možná vybudujeme i malé jezírko. Bude to běh na delší dobu.
Myšlenka to není unáhlená, zrála v našich hlavách delší dobu. Navázali jsme spolupráci
s Chaloupkami, o.p.s, které takovéto projekty podporuje a navštívili jsme několik takto budovaných
zahrad. Na jaře tohoto roku proběhla konzultace s architektkou přímo na naší zahradě ohledně
přírodní zahrady a na říjen máme pro rodiče připravenou prezentaci o přírodních zahradách.
Těšíme se, že takováto zahrada nám bude umožňovat relaxovat, setkávat se a tvořit, bude
místem pozorování, poznávání a učení se přírodním zákonitostem. Bude nám produkovat
zdravé potraviny bez chemie a bude nabízet prostor živočichům, pro které ubývají úkryty
v krajině.
Miluše Pospíšilová, učitelka MŠ
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Komunitní škola Předín
NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Komunitní škola nabízí od konce září odpolední a večerní výuku pro všechny zájemce.
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 25 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English
a budou se konat každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 4. října 2011.
Cena celého kurzu při počtu 8 zájemců bude 1700,- Kč.
Kurz angličtiny pro pokročilé 25 lekcí (1 lekce 90 min)
Kurz povede lektorka Ing. Ivana Janíková podle učebnice New Headway English
a budou se konat každé úterý od 18:00 do 19:30 hodin v ZŠ. Zahájení kurzu 4. října 2011.
Cena celého kurzu při počtu 10 zájemců bude 1500,- Kč
Počítačové kurzy – jedná se o samostatné bloky:
Word		
3 lekce (1 lekce 90 min) - cena bloku 270,- Kč
Excel		
3 lekce (1 lekce 90 min) - cena bloku 270,- Kč
Power point
3 lekce (1 lekce 90 min) - cena bloku 270,- Kč
Internet		
3 lekce (1 lekce 90 min) - cena bloku 270,- Kč
Kurz pro seniory 3 lekce (1 lekce 90 min) - cena bloku 270,- Kč
Kurzy povede lektor Ing. Jan Tesař. Jedná se o samostatné bloky zaměřené na dané téma.
Výuka se bude konat v pondělí v ZŠ, hodina a datum zahájení bude upřesněna dle zájmu účastníků.
Cena bloku je stanovena při počtu 6 zájemců. Na jednotlivé bloky se zájemci mohou přihlásit
zvlášť.
Kurz keramiky (1 lekce 120 min) - cena 80,- Kč/1 lekci
Kurz povede lektor Jiří Kaman, absolvent keramické školy .
Kurzy budou probíhat v keramické dílně ZŠ 1x za 14 dnů vždy ve středu,
hodina bude upřesněna dle zájmu účastníků.
Předpokládané zahájení kurzu 2. listopadu 2011.
Kurz cvičení pro ženy (1 lekce 90 min) - cena 20,- Kč/1 lekci
Kurz povede cvičitelka Jana Báňová. Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ.
Zahájení kurzu 29.9.2011 od 17:45 – 18:45 hodin. Na tento kurz se nemusíte přihlašovat!!!
Dále připravujeme:
Kurz rukodělných prací – adventní vazba
Kurz tradičních receptů – nepečené dezerty
Více informací získáte:
Na našich webových stránkách www.predin.cz/komunitniskola/ nebo na tel. č.: 728 135 342.
Přihlásit se na jednotlivé kurzy můžete přes webové stránky nebo e-mail: kspredin@predin.cz
nebo na tel. č.: 728 135 342.
Těšíme se na Vás!
Za Komunitní školu, Eva Boudová
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Sokol Předín – mládež
Nejdříve bych zhodnotil jarní část předešlé sezóny 2010/2011 v podání mladší přípravky. V ní
jsme vyhráli základní skupinu soutěže přípravek 4+1 a postoupili do bojů o přeborníka okresu,
o kterého se utkalo 8 družstev. V této nadstavbové části o přeborníka okresu jsme obsadili 3.
místo za mužstvy Náměště nad Oslavou a FŠ Třebíč.
Dalším velkým úspěchem byla účast na VIII. ročníku mezinárodního turnaje mladších
přípravek, který pořádal FC Velké Meziříčí. Naše přípravka našla přemožitele až ve finále turnaje
od slovenského mužstva ŠK SFM Senec a obsadila tak výborné 2. místo.
Před začátkem nové sezóny jsme udělali reorganizaci v mládežnických družstvech.
Do kategorie mladší přípravka jsme zařadili děti ročníku narození 2003, 2004 a 2005, kteří
trénují pod vedením Ivoše Michálka. V této sezóně budou hrát soutěž přípravek 4+1.
Z kategorie mladší přípravka, která v loňské sezóně obsadila 3. místo na okrese, byli hráči
přeřazeni do kategorie starší přípravka. Toto družstvo bude hrát soutěž přípravek 4+1 pod
vedením nového trenéra Michala Hekrleho.
Dalším družstvem, které bude reprezentovat předínský fotbal jsou mladší žáci. Toto
mužstvo se vytvořilo z hráčů mladších žáků z předešlé sezóny, kteří měli zájem hrát a navrátilců
z hostování. Dále bylo doplněno o 2 hráče z Rokytnice, kteří jsou u nás na hostování. Mladší žáky
trénuje Bohumil Vídenský a budou hrát okresní přebor mladších žáků 7+1.
Na konci prázdnin jsme opět uspořádali na okříšské chatě u Vidláku fotbalový tábor, kterého
se zúčastnil rekordní počet dětí (32). Náplní tábora nebyly jen tréninky, ale i různé hry a soutěže.
Pro děti byly připraveny různé tématické celky, např. hasiči, zdravověda, branný závod, atd.
Tento tábor si všechny děti velmi užily. Všechna družstva se sehrála, fotbalově posunula dále
a kvalitně připravila na nadcházející sezónu.
Všem hráčům přeji v následující sezóně hodně vítězných utkání a radost ze hry. Rodiče
prosím o trpělivost při doprovodu předínských fotbalových nadějí na tréninky, zápasy a turnaje.
Bohumil Vídenský

Na táboře při ranní rozcvičce
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SDH Předín
Ani hrozba přívalových dešťů a silných bouřek neodradila
v neděli 7. 8. 2011 více než čtyři desítky soutěžních družstev
od návštěvy předínského sportovního areálu. Startér a hlavní
rozhodčí soutěže, pan Miroslav Brunner, tak mohl odstartovat
31 družstev mužů a 14 družstev žen.
Předínská soutěž otevírala poslední třetinu letošní OPENligy a při pohledu na průběžné
pořadí ligy bylo družstvům, která se snažila dohnat Dolní Němčice a Rozseč na jejich vedoucích
pozicích, jasné, že nebude potřeba jen kapka štěstí, ale že bude nutné na předínské „nakloněné
rovině“ nechat vše. Hned první pětici soutěžních družstev uzavíraly Petrovice, které především
díky vyrovnaným sestřikům odjely z Předína jako vítězové - čas 17,69 s. Ačkoli pěkných sestřiků
pod 18 sekund bylo na soutěži k vidění povícero, žádné další družstvo nedokázalo útok dotlačit
do sedmnáctkového konce. Nepovedlo se to ani favorizovaným družstvům z Dolních Němčic
(2. místo za čas 18,04 s), Sedlatic (3. pozice a čas 18,05) nebo Olešné společně s domácím
Předínem (dělené 4. místo za čas 18,23 s).
Dalších deset družstev se ve výsledkové listině vešlo do necelé sekundy a poslední čas pod
dvacet sekund dokázali zaběhnout hasiči z Horek (19,45 s). Předínská soutěž bývá především
díky profilu tratě plná méně povedených nebo dokonce nedokončených útoků. Na letošní ročník
určitě nebudou v dobrém vzpomínat například kluci z Trnavy, kteří by rozhodně raději viděli
ve výsledkové listině číslo místo písmena N. Také Urbanov si asi představoval lepší čas než 20,66
s a tomu odpovídající 17. místo, navíc když se urbanovská stříkačka rozhodla ukázat světu jednu
ze svých ojnic. Zatímco alespoň začátek mužské kategorie proběhl za slunečného počasí, dámy
okusily, jaké je to běhat pod těžkými mraky, které občas seslaly na předínské závodiště dešťové
přeháňky. S počasím i tratí si nejlépe poradily holky z Jindřichovic a s jediným sedmnáctkovým
časem 17,87 s mohly letos poprvé v OPENlize okusit první místo na „bedně“. Pohár za druhé místo
si odvezly s výraznými prostřiky ženy ze Svatoslavi a na stupních vítězů je doplnily zástupkyně
žďárska - Lhotky Sport s předínskou proudařkou a časem 19,39 s. Průběžně vedoucímu družstvu
letošní OPENligy v kategorii žen - Rozseči - se v Předíně příliš nezadařilo a především díky
zranění proudařky odjíždělo z Předína s časem 30,21 s a 13. místem.
Ve finále mužů na dvě béčka se první tři družstva dokázala vměstnat svými výkony do šesti
setin. Dolní Němčice si z finálových cen mohly vybrat tu pro ně nejlákavější za čas 15,47 s, vítěz
základního kola Petrovice dokončily útok v čase 15,51 s a Olešná zaostala za Petrovicemi o další
dvě setiny - tedy výsledný čas 15,53 s.
Soutěží v Předíně se letošní OPENliga přehoupla do poslední třetiny a zbývá odběhnout pouze
tři další soutěže. V kategorii mužů si Dolní Němčice díky svým stabilním výkonům kráčí za ziskem
druhého OPENligového poháru pro celkového vítěze ligy a v tuto chvíli již mají úctyhodný
sedmatřicetibodový náskok, který se zdá neotřesitelný. Titanic však byl také „nepotopitelný“ a ve hře
je stále šedesát bodů. Zvrtnout se může cokoliv... Obdobnou jistou cestu k vítězství si právě v Předíně
mírně zkomplikovaly holky z Rozseče, pro které bodový výpadek na této soutěži znamenal citelné
bodové přiblížení soupeřek, především ze Sedlejova, Předína a díky předínské výhře
i z Jindřichovic.
chroust

NOVĚ OTEVŘENÁ LÉKÁRNA V ŽELETAVĚ od 19. 9. 2011
Pražská 219, 675 26 Želetava
Tel.: 568 441 169
Mail: lekarnakrystal@seznam.cz
Po, Út, St, Pá
7:00-11:15
Čt
13:30-17.30
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Kino Předín včera, dnes a zítra
Dnešní pojednání si dovolím v duchu nadpisu zahájit malým připomenutím, jakým vývojem
prošel zdejší biograf za posledních 40 let (tedy kam zhruba sahá moje paměť) a jaké jsou jeho
nejdůležitější milníky v tomto období.
1971 – kino promítá v tělocvičně místní školy. Díky tehdejšímu politickému zřízení
tvoří polovinu programu filmy domácí (velmi různorodé kvality i diváckého ohlasu) a tzv.
socialistických kinematografií, v žádném měsíci nesmí v programu chybět snímek sovětský.
Filmy z „nesocialistických“ zemí jsou tehdejšími schvalovateli vybírány velmi pečlivě a uvážlivě
tak, aby byl divák uchráněn jakékoliv ideologické diverze. V nabídce filmů jsou kinařům
zřetelně označovány tituly „preferované“, tedy se „sociálně kritickou tematikou“ (rozuměj
kritickou ke kapitalistickému způsobu života) a nadřízenými orgány je vyžadováno dodržování
jejich nadpolovičního zastoupení v programu kina. Ten je ostatně sestavován striktně „shora“
na Krajských organizacích pro film, koncerty a estrády, zastupujících tehdejšího jediného
distributora – Ústřední půjčovnu filmů. Největší divácký úspěch samozřejmě sklízejí (u nás stejně
jako v dalších kinech tehdejší ČSSR) snímky „nepreferované“, které je přes všechna ideologická
hlediska nutno schvalovat, nakupovat a uvádět také – jednoduše proto, aby se „vydělalo“
na ty „preferované“. Nutno ovšem podotknout, že řada velmi úspěšných filmů ze „západu“ se
do našich kin tehdy nedostává vůbec a ty, co byly schváleny, tak s nejméně dvouletým zpožděním
za „světem“. Výjimkou ovšem není ani zpoždění patnácti- až dvacetileté (!). Další zhruba rok trvá,
než takovýto film doputuje po své československé premiéře právě do našeho, tehdy okrajového
kina. Snadno a často tak nastává situace, že než se takový „nový“ film dostane do Předína, je
odvysílán na jednom ze dvou programů tehdejší Československé televize a jeho návštěvnost
v kině je pak mizivá. Pokud se u nás občas podaří uvést nějaký dobrý film podstatně dříve, je to
jen díky zapůjčení „mimo pořadí“ z třebíčského kina Sputnik díky vstřícnosti jeho vedoucího.
Jelikož naše kino v té době nemůže uvádět širokoúhlé filmy, řada atraktivních titulů natočených
v tomto formátu (1:2,35) a zakoupených do čs. kin je pro Předín dále nedostupná, případně jsou
zde uváděny jen v ořezaném“ formátu 1:1,66 (jako např. série Angelik, Fantomasů nebo Četníků).
Tento stav trvá jen s malými obměnami prakticky celou polovinu zmíněného čtyřicetiletí. V našem
kině sklízí v uvedeném roce 1971 velký úspěch např. právě poslední díl Angeliky, po kterém
ovšem o rok později ještě přichází předtím neschválený a nezakoupený díl druhý, takže diváci
pak mají v chronologii celé série mírný zmatek. K dokreslení tohoto výchozího stavu je dlužno
ještě dodat, že na třebíčském okrese působí v té době téměř 20 kin. Z nejbližšího okolí se promítá
také v Opatově, Kněžicích, Rokytnici n. R., Želetavě a Staré Říši. A je tu kontrolní otázka: kolik
z těchto kin vydrželo stejně jako to naše až do dnešní doby?
1972 až 1974 – vzhledem k probíhající rekonstrukci školy kino nepromítá. Jde o dosud
poslední větší přestávku v jeho provozu.
1980 – kino se stěhuje do tehdejšího „Společenského domu Františka Honse“, slavnostně
otevřeného (zatím bez kina) v roce předchozím. V první polovině 80. let zaznamenávají v našem
kině největší divácký ohlas Menzelovy Postřižiny, francouzské komedie se čtveřicí Les Charlots
(Bažanti, Blázni ze stadiónu, Velký bazar) a komedie italské, především s dvojicí Spencer-Hill
(Dva výtečníci, Sudá a lichá, Miliónový brouk) nebo ty „velmi nepřístupné“ (Tři tygři proti
třem tygrům, Bože, jak hluboko jsem klesla!, Cukr, med a feferonka). Vzpomínáte si ještě
na ně?
1988 – po dlouhých letech prosvětlování filmového pásu výbojem mezi dvěma uhlíkovými
elektrodami jsou v našem kině (jako ve zřejmě posledním na okrese a celém širém kraji)
do projektorů instalovány xenonové výbojky, přinášející kromě jasnějšího a kvalitnějšího obrazu
také jednodušší obsluhu a konec škodlivým zplodinám.
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1989 – ještě před sametovým podzimem zaznamenává v srpnu naše kino svůj vůbec největší
a dosud nepřekonaný divácký úspěch. Tehdejší kinohit Slunce, seno a pár facek, který se nám
na „okrese“ i „kraji“ podařilo doslova „vydupat“ jen asi 2 měsíce po celostátní premiéře, jsme
promítali 2 dny po sobě v pěti vyprodaných představeních, které navštívilo úctyhodných 706
diváků z velmi širokého okolí.
1992 – další dosud nepřekonaný rekord, tentokrát v rychlosti uvedení. Komedii Černí baroni
se nám podařilo (dokonce již bez „dupání“) promítat už pouhé 4 dny (!!!) po celostátní premiéře.
1993 – díky úsilí pracovníků kina a významné podpoře z vesnice, „okresu“ i „kraje“ začíná
naše kino konečně promítat také širokoúhlé filmy, takže po předchozím pádu ideologických
bariér je u nás možno promítat již prakticky jakýkoliv film, uváděný nejen v nově ustavené ČR,
ale i kdekoliv ve světě. Kvůli nutnosti vyhovět tehdejším předpisům a normám souvisejícím se
schválením širokoúhlého promítání začíná naše kino po krátkou dobu fungovat jako kinokavárna
se stolovou úpravou a s prodejem pochutin. V témže roce si také již začínáme svůj program
sestavovat kompletně sami, nové filmy se stále častěji daří získávat již 2-3 měsíce nejen po české,
ale i po světové premiéře, a to bez jakékoliv pomoci a podpory „shora“.
1994 až 1996 – krušné 3 roky, které následovaly po zahájení vysílání komerční TV
Nova, znamenají v historii našeho kina dosud nejnižší návštěvnost a tržby. Podobné výsledky
zaznamenala v prvním zmíněném roce prakticky všechna kina v ČR, spousta jich také v těchto
letech ukončila svůj provoz.
2005 – po téměř deseti následujících letech, vyplněných vcelku bezproblémovým každoročním
provozem od jara do podzimu, pestrou nabídkou těch nejúspěšnějších filmů a opětovným přílivem
diváků, přichází nutnost další technické inovace promítacího zařízení. Do kin v celém světě se
totiž pozvolna dostávají první filmové kopie s novým optickým záznamem zvuku. Na našich
sice již historických, avšak stále výborně sloužících projektorech sice promítat jdou, ovšem jen
s velmi nepříjemným šumem a praskáním ve zvuku. Po 15 letech od „revoluce“ tak znovu nastává
situace, že nemůžeme kvalitně obehrát jakýkoliv zvolený film a o některé atraktivní tituly tak
naši diváci přicházejí. Přitom filmových kopií s azurovou zvukovou stopou začíná nepříjemně
přibývat…
2007 – díky pochopení a zafinancování obecním úřadem je tento problém vyřešen, projektory
osazeny novými budiči s červeným světlem a pro naše kino je tak opět každý film dostupný
a projekce bez šumu ve zvuku.
2009 – historicky první 3-D projekce z klasického 35mm filmového pásu. Jedná se o animovaný
snímek Cesta na Měsíc, který u nás vidělo na 100 diváků s papírovými polarizačními brýlemi,
a to za stále „lidové“ vstupné 45 Kč. Další film byl takto natočen (a u nás tak mohl být uveden)
bohužel už jenom jeden.
2011 až 201? – přežije (resp. jak dlouho) naše kino právě probíhající technologickou revoluci,
spočívající v nástupu digitalizace a postupném omezování klasické „pětatřicítky“, která se
používá již od konce 19. století a na kterou byla ještě donedávna všechna kina uzpůsobena?
Tolik malá historická exkurze a nyní již k tomu, co jsme pro vás připravili do konce letošní
sezóny:
Budou to dvě komedie „pro dospělé“ a dvě napůl či zcela animované komedie pro celou
rodinu. Takže popořádku:
V neděli 2.října to bude americká komedie PAŘBA V BANGKOKU – o loučení čtyř
dospělých kamarádů se svobodou a o svatbě, ze které díky tomu málem sešlo – podobně jako
před dvěma lety po úspěšné „pařbě ve Vegas“.
O týden později (tedy 9.října) to bude další „dvojka“ – tentokrát animovaná akčně-špionážní
komedie AUTA 2 ze studia Pixar, od kterého naši stálí návštěvníci jistě znají filmy Hledá se
17

Nemo, Úžasňákovi či Vzhůru do oblak. Dospělí diváci jistě ocení originální „motoristický“
humor a desítky oblíbených herců v českém dabingu.
V neděli 23.října to bude největší předpokládaný hit letošního roku, česká komedie MUŽI
V NADĚJI od tvůrců loňského trháku Ženy v pokušení. V hlavních rolích Bolek Polívka a Jiří
Macháček – je třeba něco dodávat?
A na samotný závěr letošní sezóny (neděli 13. listopadu) jsme zajistili novou, hranou
a animovanou komedii ŠMOULOVÉ, navazující na populární televizní seriál.
Našli jste v naší nabídce alespoň jeden „svůj“ film? Potom se vypravte do našeho kina, abyste
si jej vychutnali ve ztemnělém sále, ve společnosti dalších filmových fanoušků a na velkém plátně.
Protože podobné filmy jsou primárně točeny pro velké plátno, nikoliv pro televizní obrazovky,
monitory počítačů či displeje mobilů. Alespoň tedy dokud ještě po kinech kolují ony klasické
„pětatřicítky“ a u nás je zatím stále ještě co promítat… Na shledanou s vámi se těší
Karel Střecha

Nápad do zahrady - bylinková spirála
Ekologický přístup k zahradničení využívá v nejvyšší míře to, co příroda nabízí vlastně
zadarmo. Bylinková spirála napodobí různé přírodní podmínky na docela malé ploše.
Jednotlivé rostlinky nesázíme příliš hustě, brzy se rozrostou.
Pěstování bylinek je velmi snadné; jejich obliba pramení i z toho, že je lze v kuchyni
bezprostředně využít. Máte-li na zahradě k dispozici alespoň malý prostor, může si postavit
speciální bylinkovou spirálu.
Záhon, nebo spirála?
Pěstování plodin na běžném záhonu ekologický způsob pěstování postupně opouští a směřuje
k pěstování na vysokých záhonech. Lépe je tak totiž využit sluneční svit a teplo. Také bylinková
spirála vychází z podobného principu. Rostliny jsou vysazeny v různých výškách, navršená
hmota zeminy a kamenů je jinak stíní a umožňuje slunci různou dobu osvitu, tím lépe vyhovíme
jejich odlišným potřebám. Ve spirále se projeví výrazněji i orientace na světové strany, která
na plochém pozemku nemá zdaleka takový vliv.
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Výběr materiálu
Nejlépe samozřejmě vypadají pěkné pravidelné kameny, ale protože jejich spotřeba na stavbu
spirály je značná, klidně se můžeme poohlédnout i po jiných materiálech. Můžeme využít
například klasické cihly, kolmo postavené tašky, nebo třeba vyřazené žulové kostky, špalíky či
kratší trámky z tvrdšího dřeva. Spirálu ale stavíme vždy z jednoho materiálu, nekombinujeme je.
Kamenná jistota
Kameny v bylinkové spirále fungují nejen jako stavební materiál, ale především jako
akumulátory tepla, které ho dokáží vyzařovat ještě dlouho po západu slunce. Raději použijeme
spíše větší kameny – lépe drží na místě a stavba bude pokračovat rychleji. Nejlepší je samozřejmě
použít kameny stejného druhu, ale pokud je nemáme, nevadí. Snažíme se je ale sestavit do skupin
podle původu – lépe potom najdeme i skupiny rostlin, kterým budou vyhovovat. Bylinky sice nejsou tak specifické a citlivé jako skalničky, ale i je chemismus použitých kamenů částečně ovlivní.
Kolik místa?
Záleží především na tom, kolik bylinek „užijete“ v kuchyni a domácnosti. Velmi dobře bude
fungovat i docela malé společenství o průměru zhruba 1,5 metru. Stoupání spirály nemusí být nijak
strmé, rozdíl mezi základnou a jejím vrcholem stačí kolem šedesáti až sedmdesáti centimetrů. Čím
je spirála širší, tím může být „převýšení“ větší. Stavba bude pravotočivá.„Stavbou“ rozumíme
to, že spirálu musíme opravdu postavit, nestačí jenom kameny volně položit. Vykopeme proto
na ploše základ pro kamennou řadu asi čtvrt metru hluboký (hloubka rýče), ten vysypeme pískem
nebo jemnými kamínky a potom začneme usazovat kameny nebo cihly. Klademe je stejně jako
při stavbě kamenné zídky, tedy trochu šikmo skloněné do středu spirály. Pod vrstvu půdy mezi
dvěma pásy kamenů vždy nasypeme vrstvu drobnějších kamínků, která zajistí dobrý odtok vody.
Kdybychom to neudělali, voda by kameny mohla podemlít a spirálu narušit.
Další vylepšení
Abychom efekt bylinkové spirály ještě znásobili, můžeme na její severní straně – to je tam,
kde se spirála začíná zvedat – vybudovat malé jezírko. Tak zajistíme ještě lepší mikroklima
pro vlhkomilné rostliny na úpatí stavby. Voda se do jezírka dostane prostým stečením srážek
z vrcholu spirály.
Výběr rostlin
Rostliny pro 1. zónu (jih) – potřebují hodně slunce, dobrou drenáž, chudší půdu : levandule,
dobromysl, saturejka, mateřídouška, rozmarýn (v zapuštěném květináči), tymián, yzop, řepík.
Rostliny pro 2. zónu (polostín) – jejich nároky jsou průměrné, vysazujeme zde přizpůsobivé
rostliny: kopr, šalvěj, estragon, fenykl, koriandr, kerblík, meduňka, česnek, řeřicha, petržel,
majoránka, heřmánek, dobromysl.
Rostliny pro 3. zónu (sever) – potřebují především daleko více vody i kvalitnější půdu, která
se u paty spirály bez problémů udrží: máta, mařinka, lichořeřišnice, marulka, puškvorec, pažitka,
česnek medvědí.
Kam s ní?
Ekologické zahradničení dělí zahradu a plodiny na ní pěstované do několika zón. Nám stačí
velmi laické, ale pravdivé doporučení – když jdeme pro pažitku do ranních míchaných vajíček,
neměli bychom si namočit nohy v rose. Tedy stručně – spirálu umístíme co nejblíže vchodu
do kuchyně, domu či terasy. Vztahy mezi způsobem pěstování a potřebami rostlin jsou dané
přírodou, musíme je jen šikovně využít ve svůj prospěch.
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