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I ve škole si užívali zimu

Vážení spoluobčané,
v předešlém zpravodaji jsem se optimisticky vyjadřoval o tom, jak se po více jak roce
život každého z nás začal vracet do normálního stavu v souvislosti s nákazou COVID-19.
Bohužel k tomu dochází až v těchto dnech, kdy pomíjí většina restriktivních opatření a nákazová situace dává v této oblasti optimistický výhled, že se COVIDu zbavíme.
V uplynulých měsících, bohužel naše životy ovlivnily další problémy, a to prudký nárůst
cen energií a válečný konflikt na Ukrajině. Jak se tyto dva problémy budou nadále vyvíjet,
nedovede v tuto chvíli nikdo předpovědět. V těchto záležitostech nám nezbývá než víra
v to, že zdravý rozum zvítězí, tj. na Ukrajině dojde k uzavření mírových dohod a ceny
energií se budou stabilizovat.
K příjemnějším vyhlídkám patří to, že společenský život na vesnici se vrací do normálu,
namátkou připomínám, 05.03.2022 se uskutečnil Sokolský ples, 26.03.2022 se uskutečnil
Pohádkový karneval pro děti v KD, od konce března pokračuje fotbalová sezóna za účasti
předínských mužstev (muži III. tř. okres, dorost 1.B tř. kraj), 02.04.2022 se uskutečnila
taneční zábava SDH Předín, o Velikonocích se odehraje ochotnické divadlo a uskuteční se
také „Velikonoční tržiště“, 23.04.2022 proběhne setkání se seniory, 30.4.2022 proběhne po
dvouleté přestávce pálení čarodějnic a 25.06.2022 oslaví Sokol Předín 90. výročí založení.
Obec Předín bude realizovat v letošním roce jednu rozsáhlejší investiční akci, která
částečně omezí občany v části obce. Bude se jednat o rekonstrukci veřejného osvětlení
v lokalitě „Za rybníkem“. Tato akce bude probíhat souběžně s investiční akcí společnosti
EG.D, a.s., která v dané lokalitě bude provádět kabelizaci vedení NN. Akce budou probíhat
od poloviny března do konce října.
Zdeněk Skála, starosta

Informace z Obecního úřadu Předín
č. 19-21-5 ze dne 29.09.2021
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– SOUHLAS se zřízením zástavního práva ve prospěch Hypoteční banky, a.s., Člen skupiny ČSOB, na pozemku 1378/1 v k.ú. Předín, ke kterému má Obec Předín sjednáno
právo zpětného odkupu dle kupní smlouvy ze dne 21.1.2020, čl. VI, které zůstává do
doby předložení platného stavebního povolení (společného záměru stavby) nedotčeno.
– Záměr prodeje pozemku p.č. 2238, v k.ú. Předín, cca 117 m2, pozemek pod vysílačem
Vodafone.
– Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021 s Římskokatolickou farností na poskytnutí dotace.
– Směnnou smlouvu mezi Obcí Předín a ZVOZD „Horácko“, na směnu pozemků v k.ú.
Předín p.č. 2362/8 (majitel Obec Předín), výměra 1477 m2 za p.č. 2278/83, p.č. 2278/84,
p.č. 2278/89, p.č. 2316/4 a p.č. 2316/6 (majitel ZVOZD), celková výměra 1447 m2.
– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a K. Michalem na prodej části pozemku p.č. 2525/20
ve vlastnictví Obce Předín, který byl oddělen GP 656-48406/2021 jako p.č. 2525/36,
ostatní plocha, o výměře 14 m2.
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– Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a I. Honsovou na koupi pozemku p.č. 1411/34
(ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Předín, o celkové výměře 164 m2.
– Návrh Strategického rozvojového plánu obce Předín na roky 2021–2026 v předloženém znění.
– Smlouva o partnerství č. 41 – Svazek obcí pro komunální služby.
Zastupitelstvo obce
revokuje:
– USNESENÍ č. 17/8a ze dne 12.05.2021.
č. 20-21-6 ze dne 15.12.2021
Zastupitelstvo obce
schválilo:
– Rozpočet obce Předín na rok 2022, který je navržen na základě očekávaného plnění
rozpočtu ke konci roku 2021, s příjmy i výdaji ve výši 14.687.300,- Kč.
– Střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2023–2025.
– Dohodu o podmínkách prodeje části pozemku p.č. 2238, v k.ú. Předín, cca 117 m2
(vysílač Vodafone) mezi Obcí Předín a Vantage Towers s.r.o.
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022, která navyšuje cenu za odpad na osobu
a rok na 700,- Kč.
– Žádost o finanční dar pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charita Jihlava.
– Žádost o finanční dar pro Sdílení o.p.s.
– Žádost o finanční dar pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charita Třebíč.
– Žádost o finanční dar pro Linku důvěry STŘED.
– Žádost o dotaci pro SDH Předín.
– Žádost o dotaci pro Sokol Předín.
– Žádost o dotaci pro Komunitní školu Předín.
– Žádost o dotaci pro Římskokatolickou farnost Předín.
– Záměr prodeje části pozemku p.č. 4/4, výměra cca 90 m2.
– Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330068958/001-ADS mezi Obcí Předín
(majitel pozemku 1411/26) a EG.D, a.s., IČO 28085400 (majitel přípojky kabelového
vedení NN k p.č. st. 197.
– Smlouvu o veřejných službách č. 202111054 mezi Obcí Předín a TRADO-BUS, s.r.o.
– Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje
Vysočina mezi Obcí Předín a Krajem Vysočina.
– Žádost, ve které žádá Obecní úřad Předín o pokácení 3 ks vzrostlých stromů na pozemku obce p.č. 1460.
– Smlouvu č. 12762018 mezi Obcí Předín a EG.D, a.s., ve které obec prodává kupujícímu pozemek p.č. 2518/5 o výměře 25 m2 v k.ú. Předín (pozemek vznikl oddělením
z p.č. 719/1 a 2518/2 GP 528-47605/2020).
– Udělení plné moci společnosti ESKO-T s.r.o, k plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí (ISPOP).
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– Dohodu o provedení práce mezi Obcí Předín a Š. Cejpkovou na zpracování Předínského zpravodaje v roce 2022.
– Pořízení pasportu komunikací, chodníků, VO, inženýrských sítí v obci Předín a Hory
u Předína.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– Zprávy finančního výboru za rok 2021.
– Zprávu kontrolního výboru za rok 2021.
Zastupitelstvo obce
pověřuje:
– Radu Obce Předín schvalováním rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu.
Zastupitelstvo obce
neschválilo:
– Záměr prodeje části pozemku p.č. 143/1, výměra cca 311 m2.

Strategický rozvojový plán Obce Předín 2021-2026
Název investice

Popis investice

2023÷2025
2023÷2025
2023÷2025
2022÷2023

Předpokládané náklady v Kč
2.000.000
800.000
3.000.000
600.000

2025÷2026

3.500.000

2021÷2022
2022÷2026

50.000
3.500.000

2023

150.000

2022÷2023

1.500.000

2022÷2026

2.000.000

2022

50.000

2022÷2023

250.000

2022÷2024

1.000.000

2022÷2023

150.000

2022÷2026

500.000

Realizace

Rekonstrukce topného systému včetně rozvodů ZŠ
Rekonstrukce vodovodu a odpadů ZŠ
Rekonstrukce elektrorozvodů + instalace rekuperace ZŠ
Rekonstrukce střechy nad jídelnou a kuchyní ZŠ
Základní škola
Oprava střechy na staré budově (oprava krovu, izolace,
a Mateřská škola
krytina)
Předín
Víceúčelové hřiště – I. etapa (PD)
Víceúčelové hřiště – II. etapa (realizace)
Nátěry dřevěných a kovových prvků nadstavby na budově
MŠ
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Postupné opravy částí místních komunikací v Předíně a na
Horách po rekonstrukci VO a sítí NN
Opravy částí místních komunikací v Předíně a na Horách po prodloužení inženýrských sítí (vodovod, plyn,
Dokončení opravy
kanalizace)
místních komunikací Prodloužení pravostranného chodníku k budově KD – I.
- součinnost
etapa (projekt)
Prodloužení pravostranného chodníku k budově KD – II.
etapa (realizace)
Oprava parkoviště u KD a příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici, oprava schodů u vchodu do KD
Vlastní zdroje rozpočtované
Financování
Využití možných dotačních titulů
Výjezdy z místních komunikací na silnice I/II/III tř. – osaDopravní zabezpečení zení dopr. značením
– bezpečnostní prvky Osazení dopravního značení na vjezdech na místní komunikace – omezení zatížení
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Název investice

Popis investice

Realizace

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Změna vytápění a ohřevu TUV v bytovém domě č.p. 230
2022÷2023
Změna vytápění sálu KD a jeho příslušenství
2022÷2025
Celková rekonstrukce elektroinstalace KD
2024÷2026
Rekonstrukce fary a farské zahrady – I. et. - studie
2022÷2023
Údržba
Rekonstrukce fary a farské zahrady (majetek obce) na
a rekonstrukce
2022÷2026
muzeum – II. et. - realizace
dalších budov
Celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - I. etapa
v majetku obce
2021÷2022
(projekt)
Celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - II. etapa
2022÷2026
(realizace)
Oprava čekáren na autobusové zastávce
2022
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Přebudování suchého poldru nad Předínem na rybník
2025+
Vodní díla v krajině Výstavba nových záchytných rybníků a odbahnění stávají2022÷2026
cích malých rybníků
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Schodiště u kostela včetně opěrné zídky na pozemcích
2021÷2022
v majetku obce – I. etapa (studie a stavební řízení)
Schodiště u kostela včetně opěrné zídky na pozemcích
Postupné zlepšování
2021÷2022
v majetku obce – II. etapa (realizace)
celkového vzhledu
Revitalizace zeleně včetně mobiliáře (lavičky, odpadkové
2022÷2026
obce
koše, infotabule,…)
Finanční a materiálová spoluúčast při opravě kostela sv.
2021÷2026
Václava - odvlhčení, oprava střechy (majetek ŘKC)
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované (spoluúčast)
Oprava obvodových zdí a vstupních bran
2022÷2026
Revitalizace hřbitova
Oprava bočních cest
2022÷2026
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Studie na vybudování sportovišť za hasičskou dráhou
2021÷2026
Víceúčelové hřiště u školy – viz výše
2022÷2026
Sportoviště za hasičskou dráhou – získání pozemků
2022÷2024
Sportoviště za hasičskou dráhou - realizace
2023÷2026+
Knoflíkářské expozice – rozšíření – přesun do nových
2022÷2026
prostor ve faře – podmíněno opravou fary
Kino
2022÷2026
Sport, volný čas
Zkvalitnění provozu knihovny
2022÷2026
a kultura
Revitalizace obřadní síně
2022÷2026
Spolupráce na realizaci cyklostezky (společný projekt obcí
2021÷2022
Štěměchy a Předín) – I. etapa - projekt

Předpokládané náklady v Kč

Financování

Spolupráce na realizaci cyklostezky (společný projekt obcí
Štěměchy a Předín) – II. etapa - realizace
Vybudování fitness v budově KD
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2022+
2022÷2026

600.000
2.000.000
1.000.000
100.000
8.000.000
400.000
10.000.000
100.000

7.000.000
10.000.000

50.000
250.000
500.000
600.000

200.000
200.000

100.000
3.500.000
300.000
10.000.000
200 000
???
100.000
100.000
300.000,7.500.000/
obec
(15.000.000)
500.000

Název investice
Financování

Odpadové
hospodářství

Financování
Sociální bydlení
Financování

Ostatní

Popis investice

Realizace

Předpokládané náklady v Kč

Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Zpevnění ploch pod velkoobjemové kontejnery na BIO
odpad
Zpevnění ploch pod kontejnery + přístřešky

2022÷2026

200.000

2022÷2026

700.000

Pořízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad

2022÷2026

Vybudováno-í obecní kompostárny včetně techniky
2022÷2026
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Výstavba domu s pečovatelskou službou – I. etapa (studie,
2022÷2026
projektová příprava)
Výstavba domu s pečovatelskou službou – II. etapa
2022÷2026+
(realizace)
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje rozpočtované
Revitalizace veřejného osvětlení a zlevnění provozu
2022÷2026

1.000.000
30.000.000

1.500.000

Výstavba skladu materiálu a techniky u KD

2022÷2026

300.000

Spolufinancování zkapacitnění ČOV

2022÷2023

3.000.000

Podání žádosti komplexních pozemkových úprav
2022÷2026+
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - I. etapa (pro2021÷2022
jekt) – viz výše
JPO III
Celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - II. etapa (reali2022÷2026
zace) – viz výše
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Ustanovení „společné“ komise složené ze zástupců složek
v obci (hasiči, Skol, myslivci, KŠ), školy, zastupitelstva
obce a občanů a zkvalitnění společenského a kulturního
života v obci - společné pořádání akcí – čarodějnice, staOživení spolupráce vění a kácení máje, dětský den, fotbalové turnaje, hasičské
mezi složkami v obci soutěže, zábavy, plesy, setkávání se seniory, obohacení
a rozvoj spolupráce předínského zpravodaje, obecních www stránek, sestavení kalendáře akcí na celý rok, sladění jednotlivých akcí,
s okolními obcemi,
rozvíjení muzea, větší informovanost občanů.
svazky a MAS
Podhorácko
Finanční podpora aktivních složek v obci.
Prohlubování spolupráce mezi obcemi DSO Podhůří Mařenky a ostatních obcí našeho regionu – poznávání, jak se
žije kolem nás, co nás trápí, organizování společných akcí,
podílet se na údržbě a rozvoji rozhledny na hoře Mařence
Opravy sakrálních
Opravy křížků: k hájence, Hory, ke Štěměchům.
2022÷2026+
staveb a pomníků
Oprava památníku před KD
Využití možných dotačních titulů
Financování
Vlastní zdroje rozpočtované
Prodej obecního
majetku

350.000
2.000.000

Možnost prodeje obecních bytů

2022+

Možnost prodeje č.p. 119 (sejpky)

2021+
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0

400.000
10.000.000

500.000

1.000.000

znalecký
posudek
znalecký
posudek

Název investice

Zabezpečení ploch
pro individuální
výstavbu rodinných
domů

Financování

Pořízení územní studie

2025+

Předpokládané náklady v Kč
100.000

Výkup pozemků

2025+

800.000

Popis investice

Realizace

Zpracování dokumentace pro stavební řízení IS
2025+
400.000
Výstavba inženýrských sítí - I. etapa (vodovod, plyn,
2026+
8.000.000
kanalizace)
Výstavba inženýrských sítí - II. etapa (místní komunikace)
2026+
10.000.000
Využití možných dotačních titulů
Vlastní zdroje z prodeje nemovitého majetku (prodej stavebních pozemků, prodej obecních bytů do OV)
Vlastní zdroje rozpočtované

Letem předínským světem
Oprava střešního pláště a výměna oken na budově Mateřské školky
Výměna oken a oprava střešního pláště byla realizována firmou Pokrývačství Vybíral.
S touto firmou již několik let spolupracujeme. Střecha byla mnoho let ve velmi špatném stavu,
do podkrovních bytů zatékalo a okna nedoléhala, proto bylo nutné přistoupit k výměně oken
a opravě střechy. Náklady na akci činily 2.120.109 Kč, financováno bylo z rozpočtu obce.
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Volby
Od 08.10. - 09.10.2021 probíhaly po celé České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V tyto dny přišlo k volebním urnám odevzdat svůj hlas
celkem 346 voličů z Předína i Hor. Po sečtení všech volebních lístků se vítězem s počtem 85
hlasů stalo hnutí ANO. Republikovým vítězem se stalo hnutí Spolu (TOP 09, ODS, KDU-ČSL), které obdrželo 27,7 %. V letošním roce na podzim nás čekají volby do zastupitelstev
obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Most je již opraven
Od listopadu loňského roku je most přes říčku Brtnici opraven a slouží svému účelu.
Most prošel od základů po zábradlí celkovou rekonstrukcí. Letos ještě budou probíhat drobné terénní úpravy. Stavba byla financována Ředitelstvím silnic a dálnic a vyšla na téměř
deset milionů korun českých.
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Zábava skupiny The FEET
& Michal Šafrata
Dne 06.11.2021 pořádal po dlouhé době
místní hasičský sbor zábavu. Poprvé se u nás
na pódiu představila kapela The FEET společně
s Michalem Šafratou, jedním z finalistů soutěže
SuperStar 2020, který pochází z nedaleké Litohoře. Kapelu si přišli poslechnout nejen místní
nadšenci, ale i přespolní návštěvníci a dle ohlasů
měla úspěch.

Vánoční recepty
Předvánoční čas začal v naší obci již 05.11.2021, kdy se sešlo několik nedočkavých
cukrářek v přísálí kulturního domu. V rámci jedné z pravidelných aktivit pořádané Komunitní školou se podělily o recepty na několik vánočních dobrot, které se zde daly i ochutnat
– citrónové rohlíčky, punč, bramborový salát, a dokonce i MELOMAKARONA (Řecké
vánoční cukroví). Každá z nich si odnesla brožurku se všemi recepty.
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Z-BOX – ZÁSILKOVNA
Od konce listopadu loňského roku
máme v naší obci Z-Box – Zásilkovna, který je umístěn před vstupem do kulturního
domu. Jedná se o samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny, které je v provozu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Z-BOX otevřete
jednoduše pomocí mobilní aplikace. Za doručení i dobírku zaplatíte online.

Tříkrálová sbírka
Už druhým rokem k nám kvůli vládním protipandemickým opatřením tři králové
Kašpar, Melichar a Baltazar nedorazili. I tak mohli lidé přispět do Tříkrálové sbírky.
Pokladničky byly umístěné na obecním úřadě, v prodejně i v kostele. Rovněž mohli
lidé poslat peníze přímo na účet. Letos se podařilo vybrat 10.500 Kč, což je srovnatelné
s loňským rokem. V celé České republice se vybralo 139.312.207 Kč.

4. ples Sokola Předín
Naši fotbalisté letos 05.03.2022 pořádali již 4. ples. Byl to jediný ples této sezóny a byl
opravdu vydařený. Skupina Fontána měla opravdu pestrý repertoár rozmanitých hitů současných i minulých, což jistě ocenilo více jak 200 návštěvníků. Tombola byla, jako vždy,
velmi bohatá a malé i velké výhry uspokojily všechny, kteří zkusili štěstí. A kdo nic nevyhrál, mohl si spravit chuť výborným gulášem a nakládaným hermelínem nebo něčím
ostřejším.

Jarní hasičská zábava
Po listopadovém úspěchu
se 02.04.2022 na předínské
pódium vrátila skupina The
FEET a Michal Šafrata. Kapela to hned od začátku rozjela a hrála jeden hit za druhým.
Atmosféra byla opět skvělá
a všichni se bavili až do brzkých ranních hodin.
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Velikonoční divadlo
Když ho (divadlo) miluješ, není co řešit, aneb oznamuje se (láskám vašim), že velikonoční divadlo letos bude! Přijďte si s námi zavzpomínat na nedávné vánoční svátky při naší
odložené premiéře „Na Vánoce ráno“. Těšíme se na vás o velikonoční sobotě...

Rybolov na obecních rybnících
Povolenky jsou již v prodeji. Cena zůstala stejná jako v loňském roce. Pro dospělou
osobu je to 500 Kč/rok a pro děti 200 Kč/rok. Pravidelně každý rok se do obecních rybníků
dává nová násada. Na podzim loňského roku bylo do rybníka Strhaná hráz nasazeno cca
30 kg ryb a do Návesního rybníku cca 60 kg ryb.

Nová ulice za „Návesním rybníkem“
Ohlédnutí
Jak můžete vidět na snímku, který je z léta 2019, rostla v této lokalitě jen tráva a další zemědělské plodiny. Na dalším snímku můžete vidět, jak v té samé lokalitě v průběhu
poměrně krátkého času vyrůstají rodinné domky. Této výstavbě, však předcházela poměrně
složitá a dlouhodobá příprava, a to od pořízení územního plánu se začleněním tohoto území
do intravilánu obce, pořízení zástavbové studie, výkupy či směny pozemků až po realizaci
inženýrských sítí. Bohužel to v současné době nemají jednoduché ani samotní stavebníci.
Nebývale vysoká inflace, energetická krize, šílené zdražování úplně všeho a další nepříznivé okolnosti dnešní doby značně komplikují jejich plány. Samozřejmě nejen jim.
12
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A na co dalšího se můžeme těšit?
16.04.2022
17.04.2022
23.04.2022
30.04.2022
07.05.2022
05.06.2022
10.06.2022
18.06.2022
25.06.2022
20.08.2022
30.09.2022
01.10.2022
22.10.2022
25.11.2022
05.12.2022
11.12.2022

ochotnické divadlo - „Na Vánoce ráno…“
velikonoční trhy
setkání seniorů
pálení čarodějnic
McRAI Cup – závody horských kol
okresní liga mladých hasičů - poprvé v Předíně
noc kostelů
okrsková soutěž v požárním sportu
90. výročí SOKOL Předín
loučení s prázdninami
pouťová zábava SOKOL Předín – Kalybr
pouťová zábava SDH Předín - Jordan II
zábava SDH Předín – The FEET
vánoční tvoření
rozsvícení vánočního stromu
vánoční jarmark

Informace pro rodiče
– zápis dětí do 1. třídy ZŠ – 20.04.2022
– zápis dětí do MŠ – květen
– vítání občánků – 21.05.2022

Místní poplatky
– poplatek za psa - 80,- Kč (každý další 120,- Kč) splatný do 30.04.2022
– poplatek za svoz komunálního odpadu - 700,- Kč/osoba splatný do 31.05.2022
Poplatky je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na
číslo účtu 2420711/0100 (KB). Variabilní symbol je číslo vašeho domu.
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Odpadovém hospodářství
Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady.
V naší obci máme 5 sběrných míst na tříděný sběr odpadů, a to u bývalé prodejny
COOP, u Konzumu, u fotbalového hřiště, u Základní školy a na Horách na návsi.
V obci je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast, sklo atp., ale také nebezpečný
a objemný odpad), přesné umístění a množství sběrných nádob je uvedeno níže. Občané
mohou také využít patnáct sběrných dvorů v rámci ESKO-T, nejbližší sběrný dvůr se nachází v Želetavě. V každém z nich je připravena více než desítka kontejnerů určených na
nejrůznější odpad z vašich domácností, chalup či zahrad.
Dvakrát ročně je organizovaný sběr nebezpečného a objemného odpadu. O termínu
vždy s předstihem informujeme na webových stránkách obce, mobilním rozhlasem a v Předínském zpravodaji.

Náklady obce na odpadové hospodářství v roce 2021
svoz tříděného odpadu ...............................................................................115.756,10 Kč
uložení odpadu od občanů na skládce .........................................................312.778,00 Kč
mobilní svoz odpadů .....................................................................................19.299,61 Kč
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využití sběrného dvora občany ...................................................................100.821,99 Kč
svoz bioodpadu .............................................................................................55.938,67 Kč
pořízení nových kontejnerů...........................................................................20.321,70 Kč
Celkové náklady obce .............................................................................. 624.916,00 Kč
Od občanů bylo v roce 2021 vybráno .........................................................417.830,00 Kč
Vyprodukované množství odpadů:
Papír a lepenka ................................................................................................ 12,170 tuny
Plasty ............................................................................................................... 13,749 tuny
Sklo ................................................................................................................... 9,979 tuny
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek .................................................. 1,150 tuny
Železo a ocel ..................................................................................................... 0,864 tuny
Kovy ................................................................................................................. 0,564 tuny
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků ..... 21,868 tuny
Množství odstraněných nebo energeticky využitých komunálních odpadů:
směsný komunální odpad ..............................................................................111,202 tuny
objemný odpad ............................................................................................... 19,486 tuny
biologicky rozložitelný odpad ........................................................................ 98,633 tuny
Předcházení vzniku odpadů
Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování
množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin,
energie a snížit spotřebu.
Zde je 10 typů, jak se k životu bez odpadu co nejvíce přiblížit:
1) Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
2) Nepoužívej plastové sáčky
3) Nekupuj balenou vodu
4) Nakupuj co nejvíce bezobalově
5) Kompostuj
6) Neplýtvej
7) Používej věci co nejdéle
8) Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
9) Hledej ekologicky šetrnější varianty
10) A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej
CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU ŠANCI
Od července loňského roku už můžou obyvatelé členský obcí Svazku obcí pro komunální služby odvézt celou řadu funkčních, ale pro ně již nepotřebných věcí, do tzv. re-use
centra, které vybudoval Svazek v blízkosti sběrného dvora v areálu na Hrotovické ulici.
Centrum provozuje dceřiná společnost Svazku firma ESKO-T.
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Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad v naší obci
PAPÍR
modrý kontejner

PŘEDÍN
2 kontejnery u bývalé prodejny COOP
2 kontejnery u Konzumu
1 kontejner u fotbalového hřiště
1 kontejner u ZŠ
HORY
1 kontejner na návsi

SKLO BÍLÉ
bílý kontejner

PŘEDÍN
2 kontejnery u bývalé prodejny COOP
3 kontejnery u Konzumu
HORY
1 kontejner na návsi

SKLO BAREVNÉ
zelený kontejner

PŘEDÍN
2 kontejnery u bývalé prodejny COOP
3 kontejnery u Konzumu
HORY
1 kontejner na návsi

PLASTY A PET LAHVE
žlutý kontejner

PŘEDÍN
4 kontejnery u bývalé prodejny COOP
4 kontejnery u Konzumu
2 kontejnery u fotbalového hřiště
1 kontejner u ZŠ
HORY
2 kontejnery na návsi

BIOLOGICKÉ ODPADY
hnědé kontejnery
velkoobjemové kontejnery

PŘEDÍN
2 kontejnery u bývalé prodejny COOP
2 kontejner u Konzumu
1 VOK u fotbalového hřiště
1 VOK za školou
HORY
2 kontejner na návsi

KOVY
šedý kontejner
velkoobjemový kontejner

PŘEDÍN
1 kontejner u bývalé prodejny COOP
1 VOK před areálem „ZVOZD“
HORY
1 kontejner na návsi

JEDLÉ OLEJE A TUKY
speciální kontejner

PŘEDÍN
1 kontejner u bývalé prodejny COOP

TEXTIL
speciální kontejner

PŘEDÍN
1 kontejner u bývalé prodejny COOP

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE PŘEDÍN
červený kontejner
1 kontejnery u bývalé prodejny COOP
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Statistika nuda je…
(Předín + Hory k 31. 12. 2021)
počet domů celkem
311
trvale obydlených domů
212
počet obyvatel
680
5
 narození
8
 úmrtí
přistěhovaní
17
odstěhovaní
15
nejstarší obyvatel
96 let
nejmladší obyvatel
3 měsíce

Informace pro občany o povinnostech
pro používání kotlů na pevná paliva
Od 01.09.2022 bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které
jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva
emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní
třídy byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.
Týká se zákaz mého kotle?
Zákaz platí pro kotel na pevná paliva
do příkonu 300 kW napojený na teplovodní otopnou soustavu (radiátory, podlahové
vytápění), kterým vytápím dům. Zákaz platí
pouze pro kotle, nikoliv pro lokální topidla,
která přitápí také místnost, ve které jsou umístěna, jako jsou kamna a krby. Kotel vyrobený
doma „na koleně“ (bez výrobního štítku), stejně tak kotel, který má na výrobním štítku
vyznačenu emisní třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5, nesmí být od září 2022 provozován.
Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje?
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje, tedy ten, kdo do kotle pravidelně přikládá palivo a následně využívá kotlem vyrobené teplo.
Úřady kontrolují revizní správy techniků
Po 01.09.2022 je možné využívat pouze kotel, u kterého je jednoznačně prokazatelné,
že patří do emisní třídy 3, 4 nebo 5. Emisní třídu najdete na výrobním štítku, nebo ji zjistíte z dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje.
Každý kotel na pevná paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným
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oprávněním, který do dokladu o kontrole také uvede,
zda kotel vyhovuje podmínkám provozu. Tento doklad
je také rozhodující pro úřad obce s rozšířenou působností, který kontroluje, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Pokud povinnou kontrolu v zákonné
lhůtě neprovedete, vystavujete se pokutě až do výše 20
000,- Kč, podnikatelé až do 50 000,- Kč. Za to, že bude
nevyhovující kotel provozován v rozporu se zákonem
i po 01.09.2022, může být jeho provozovateli uložena
pokuta až do výše 50 000,- Kč.
Rada na závěr
Pokud bydlíte v nájmu a vytápíte byt či dům nevyhovujícím kotlem na pevná paliva, spojte se co nejdříve s majitelem nemovitosti a vyjasněte si, jakým způsobem bude řešeno vytápění objektu po 01.09.2022.
Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když nevyměníte nevyhovující kotel. Sledujte webové
stránky Ministerstva životního prostředí, kde naleznete další související informace.

Vlastníci lesů musí pro čerpání dotací
v letošním roce podat dvě ohlášení
Vlastníci a nájemci lesa mohou od 03.02.2022 podávat ohlášení na nový dotační titul,
který se nazývá Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T, podrobné podmínky jsou uveřejněny na webových
stránkách Ministerstva zemědělství.
Finanční příspěvek je koncipován jako platba za každý den, nejdříve však od data
podání ohlášení. Čím později bude ohlášení podáno, tím nižší bude možný požadovaný
příspěvek. Vlastní žádosti budou žadatelé předkládat až v roce 2023 od 01.03.2023 do
31.05.2023, nejvýše však za 332 kalendářních dnů roku 2022, pokud bylo ohlášení podáno
hned 03.02.2022. Při pozdějším podání ohlášení v průběhu roku 2022 bude možné příspěvek požadovat jen na příslušný (nižší) počet kalendářních dnů.

19

Ohlášení vyhotoví žadatelé elektronicky v modulu pro žadatele, který najdou na stránkách Ministerstva zemědělství. Vyhotovené ohlášení odešlou na příslušný krajský úřad,
v jehož působnosti žadatel vlastní lesní pozemky, poštou, osobně nebo v elektronické podobě datovou schránkou žadatele. Pro informaci žadatelů sdělujeme, že podání je obecně
učiněno dnem, kdy podacímu místu došlo ohlášení. Okamžikem podání není okamžik, kdy
byla data ohlášení předána v modulu pro žadatele do systému národních dotací.
Další ohlášení je třeba podat příslušnému krajskému úřadu v případě, že vlastník lesa
plánuje práce v lesních porostech a má zájem čerpat dotace podle Nařízení vlády č. 30/2014
Sb. (finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku,
ochranu lesa a vyhotovení lesních hospodářských plánů), a to před zahájením prací, stejně
jako v minulých letech. Seznam podporovaných aktivit se od letošního roku znovu rozšířil.
Další ohlášení je třeba podat příslušnému krajskému úřadu v případě, že vlastník lesa
plánuje práce v lesních porostech a má zájem čerpat dotace podle Nařízení vlády č. 30/2014
Sb. (finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku,
ochranu lesa a vyhotovení lesních hospodářských plánů), a to před zahájením prací, stejně
jako v minulých letech. Seznam podporovaných aktivit se od letošního roku znovu rozšířil.

Třešťské divadelní jaro
Jak jistě mnozí víte, v 2. polovině března proběhl v Třešti 59. ročník Třešťského divadelního jara (dále jen TDJ), ale jistě mnozí nevíte, že do letošního výběru divadelních amatérských souborů bylo vybráno samozvané trio Tři grácie se svojí hrou Královny. Soutěžním večerem se pro nás stal symbolicky 1. jarní den 21.03.2022. Po velmi milém přivítání
a po zdařilém vystoupení jsme nedočkavě usedly před odbornou porotu, která letos byla ve
složení Michal Zahálka (překladatel, dramaturg), Ladislav Valeš (režisér, scenárista) a Roman Mikeš (herec, lektor). Musím přiznat, že jako iniciátorka tohoto počinu, jsem alespoň
ve skrytu duše doufala, že nás odborníci „neroznesou na kopytech“ a že alespoň trocha
té pochvaly by předínské amatérky potěšila. Ortel byl pro nás však doslova dechberoucí.
Nejenže jsme doslova ohromily porotu, ale absolutně jsme si získaly festivalové publikum.
Porotci nešetřili superlativy, vypichovali herecké výkony, chválili režii, obdivovali kulisy
a hodnocení završili výrokem, že založit divadelní spolek, je naší občanskou povinností
a že nejen oni, ale i diváci nás chtějí vidět na prknech znovu. Dovolte mi pochlubit se, že při
vyhlašování divácké ankety, byly Královny jasné vítězky, a nejen v této anketě - Michaela
Andělová obdržela čestné uznání za roli Johany, Jana Báňová obdržela čestné uznání za
roli Elišky a Olga Píšová si za svůj herecký výkon odvezla dokonce cenu poroty, v podobě
památečního skleněného jehlanu. Tímto bych ráda poděkovala i vám, protože bez vaší podpory a kladných ohlasů, bychom se nikdy neodvážily prezentovat na festivalové přehlídce.
Bez vás by to zkrátka nešlo a za to vám patří upřímný dík. (Pane starosto, děkujeme za
neomezenou možnost využití prostor v kulturním domě.) Věřím, že přes počáteční obavy,
se kterými jsme do Třeště odjížděly, nyní mohu s čistým svědomím říci, že jsme Předín
reprezentovaly se vší grácií.
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Michaela Andělová

Jak si užíváme ve školce
Z důvodu protiepidemiologických opatření jsme dlouho nemohli vyrazit za žádným
kulturním zážitkem či navštívit kamarády v MŠ Opatov nebo se tradičně setkávat se žáky
a učiteli ZŠ Předín. A protože to pro nás bylo takové „smutnější“ období, obveselovali jsme
naše srdíčka a mysl přírodou, kterou máme moc rádi. Často jsme pořádali výlety do okolí
Předína, např. jsme navštívili Vrchy u Štěměch, kde jsme si pohráli na hřišti. Po cestě jsme
hledali houby, zdolávali překážky, pozorovali okolní krajinu a zvěř. Mezi naše oblíbená
místa patří také rybník Vidlák, u kterého si děláme piknik, nejraději však chodíme do lesa
Frenštátu. Je to klidné a pro děti podnětné místo. V lese rádi stavíme domečky pro zvířátka,
hledáme lesní skřítky, posloucháme zvuky lesa, dýcháme jeho vůni, pozorujeme les pod
lupou, učíme se, jak se v lese chovat a jak o les pečovat. Škoda jen, že ho tolik ubylo.
Počasí na podzim nám přálo a my jsme si mohli pochutnat na pečených bramborách
v popelu a užít si tak krásný prosluněný den. Nechyběla ani drakiáda s rodiči, která se velmi
vydařila. Společně jsme si užili i předínskou pouť, zahráli jsme si pohádku O veliké řepě,
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O budce – vyzkoušeli jsme si, jaké to je být hercem. Navštívili nás sv. Barborky, vánoční
čas jsme strávili pečením perníčků, zpěvem a posloucháním vánočních koled a nechyběla
ani tradiční prohlídka betlému v kostele sv. Václava v Předíně.
V lednu, kdy už docházelo k rozvolňování opatření, jsme se zúčastnili v ZŠ Předín
divadelního představení Písnička pro draka, u kterého jsme se moc nasmáli. Dalším kulturním zážitkem byl animovaný film Myši patří do nebe, který jsme shlédli v jihlavském kině
Dukla. Také jsme si zadováděli v zábavním parku Střítež, v Jihlavě v kině Dukla navštívili
pohádku Tajemství staré bambitky 2. Dále plánujeme výlet na kozí farmu v Ratibořicích
a ZOO Jihlava, starší děti se zúčastní předplavecké výuky. Budeme podnikat pěší výlety do
okolí Předína a společné vlastivědné a přírodovědné vycházky s žáky ZŠ. Žáci ZŠ budou
jeden týden v březnu chodit předčítat dětem při odpočívání. Na konci června se rozloučíme
s dětmi, které budou po prázdninách odcházet do školy.
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A co máme ve školce nového? Do 2. třídy mateřské školy jsme zakoupili nový nábytek. Knihovničku, kterou jsme uhradili z rozpočtu MŠ,
a komodu s úložnými boxy, kterou dětem zaplatila
paní doktorka Jabůrková, a tímto jí ještě jednou
děkujeme. Dále jsme pořídili pomůcky na rozvoj
jemné motoriky a na cvičení – hopsadlo, míče, koš
na házení míčů. Na zahradě jsme vyměnili starou
vahadlovou houpačku za novou - neodpovídala už
bezpečnostním normám. Je plánovaná výměna vyvýšených záhonů, které už dosloužily.
Za celý kolektiv z MŠ Vám přeji krásné nadcházející jarní dny.
Markéta Hanzalová, učitelka MŠ

Obnova trafostanice a rekonstrukce veřejného
osvětlení za „Návesním rybníkem“
V půlce března zahájila společnost EG.D, a.s. v naší obci vylepšení distribuční sítě v lokalitě za „Návesním rybníkem“, což bude vyžadovat stavební úpravy.
Jedná se o rekonstrukci rozvodné sítě
spočívající v obnově
trafostanice s venkovní přípojkou vysokého
napětí a venkovního
vedení rozvodné sítě
nízkého napětí včetně
domovních přípojek.
Prodlouží se tak životnost energetického zařízení a umožní připojit další odběrná místa
zákazníků.
Součástí této akce
je rekonstrukce veřejného osvětlení v části
za „Návesním rybníkem“. Bude to poslední
etapa opravy veřejného
osvětlení v naší obci.
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Co všechno odnesl čas
Obecní prádelna
V sobotu 8. října 1949 byl slavnostně zahájen provoz v družstevní prádelně.
Tato je umístěna ve velmi vhodné místnosti v obecním domě, jež byla upravena
svépomocí členstva. Současně byl vybudován do prádelny vodovod s křišťálově
čistou samočinně tekoucí vodou, která
způsobuje dobrodiní i všem zestárlým
obyvatelům obecního domu. Prádelna se
těší zájmům všeho občanstva. Z prvních necelých třiceti členů vzrostl jejich počet po týdenním provozu prádelny na 62 a jak je vidět, nebude za několik let hospodyně, která by
v prádelně neprala. Celkový náklad na vybudování družstevní prádelny a vodovodu do ní
činil (nečítaje v to brigádnické hodiny, jichž bylo asi 1000) na 50.000 Kč. Ministerstvo
zemědělství přidělilo subvenci 20.000 Kč, obnos 30.000 Kč uhradili sami členové svépomocnou bezúročnou půjčkou, kterou pokladník družstva mezi nimi vybral za jediný den.
Vybudováním družstevní prádelny učinila naše obec první krůčky k lepším zítřkům, nastoupila tak cestu k socializaci vesnice.
Lenka Pokorná, kronikářka

10. výročí výstavby rozhledny Mařenka
Výstavba rozhledny byla zahájena 16.04.2012, práce měly být ukončeny 15.08.2012.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi staticky náročnou stavbu, došlo k několika komplikacím z důvodu náročné koordinace tesařských a ocelových konstrukcí. Tyto byly posléze projektantem a dodavatelem díla řešeny. K předání díla došlo až 08.10.2012. V sobotu
27.10.2012 byla slavnostně otevřena.
Letos uplyne 10 let od její výstavby a slavnostního otevření.
V posledních letech je vyvíjena snaha oživit činnost, a hlavně spolupráci členských
obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky (dále jen MPM). Starostové se za tímto účelem schází
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pravidelně. Loni na podzim obec Štěměchy zorganizovala setkání všech zastupitelů MPM
ve štěměšské tvrzi. Setkání mělo kladné ohlasy a domluvili jsme se, že se budeme scházet
každý rok v jiné obci, abychom se sbližovali, předávali si zkušenosti, informace a plánovali další spolupráci. Ze zastupitelů MPM jsme po podzimním setkání vytvořili „akční
skupinu“, která se pustila do příprav oslav výročí
rozhledny na Mařence.
První společnou akcí byl kalendář mikroregionu, který jste před koncem loňského roku dostali do svých poštovních schránek. Na prvních
stránkách kalendáře je mimo jiné vzpomínka na
výstavbu rozhledy a představení akcí, které máme
v plánu během letošního roku zorganizovat. Určitě
se máte na co těšit!

Plánované akce Mikroregionu
Podhůří Mařenky
18.06.2022
16.07.2022
27.08.2022
24.09.2022
28.10.2022

Fotbalový turnaj
Ve tvrzi to žije!
Mše svatá na Mařence
Zážitkový den – Resort Březová
Výšlap na Mařenku 2
Mikroregion Podhůří Mařenky

Novinky ze školy
Škola se vrací do normálních kolejí
Školní život už není svázán epidemiologickými opatřeními a konečně se vrací do normálních zaběhnutých kolejí. Všichni jsme rádi, že jsme ve škole. Vyučování i odpolední zájmové aktivity probíhají bez omezení. Dva roky jsme museli oželet všechny školní i mimoškolní akce a právě z nich se teď nejvíc těšíme. Plánujeme exkurze a školní výlety. Jenom
do zahraničí si zatím ještě netroufáme, nicméně nás velmi láká návštěva Vídně a vícedenní
zájezd do Švýcarska, který nám před dvěma roky překazil covid.
Co nás tedy do konce školního roku ještě čeká?
– Preventivní programy, které pro nás dělá Oblastní charita Třebíč
– Zápis prvňáčků (20.04.2022)
– Konečně „normální“ rodičovské schůzky ve škole
– Plavecký výcvik na Laguně v Třebíči
– Čistá Vysočina – úklid obce a okolí
– Celostátní testování žáků 5. a 9. ročníku
– Představení Divadélka pro školy z Hradce Králové
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– Dopravní výchova na dopravním hřišti v Třebíči – Borovině
– BESIP – školní dopravní soutěž
– Cyklistické a pěší výpravy do okolí Předína
– Návštěva ZOO Jihlava s výukovým programem
– Výlet do Dačic a okolí + exkurze v Centropenu
– Výlet do Prahy
– Stanování
– Florbalový a basketbalový turnaj
– Sjíždění Vltavy na raftech
– Pasování prvňáčků na čtenáře
– Prezentace závěrečných ročníkových prací žáků deváté třídy
– Slavnostní rozloučení s deváťáky
Na všechny plánované akce se těšíme a doufáme, že se nám vydaří. Opravdu nám to
chybělo!
Kromě toho všeho se budeme samozřejmě i pilně učit ☺.
Libuše Vyhnálková, ředitelka
Školní lyžařský kurz 2022
V týdnu od 07.02.2022 do 11.02.2022 se děti 2. stupně naší školy mohly po dvouleté
odmlce opět zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu. Potrápila nás složitá covidová situace
a předpověď počasí. Výběr sjezdovky jsme často řešili na poslední chvíli. Náš původní cíl
Luka nad Jihlavou v prvních dvou dnech vystřídal Čeřínek. Ve středu jsme navštívili Luka
nad Jihlavou a zbylé dva dny opět Čeřínek. Lyžařského kurzu se zúčastnilo 29 dětí a 3 učitelé (p. uč. Michal Kovář, Martina Chaloupková a Pavla Vídenská). Abychom dopřáli dětem
luxus menších skupinek, pomohli nám externisté p. Zdeněk Suchý a Eliška Vyhnálková,
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kterým moc děkujeme za pomoc. Jsme rádi, že se celý kurz vydařil na jedničku. Nepostihla
nás žádná zranění, z nelyžařů se během týdne stali lyžaři a patří jim velká pochvala. Všechny děti si na svahu užily a v lyžování se zdokonalily. Nejlepší odměnou bylo, že jsme se
každý den vraceli do školy s úsměvem na tváři. Tak tedy lyžování zdar a příští rok znovu!
Pavla Vídenská, učitelka
Sláva Ukrajině!
Všichni jsme poslední týdny svědky ukrajinsko-ruského konfliktu, kdy Ruská federace
v čele s ruským prezidentem Vladimirem Putinem zaútočila na svobodný a samostatný stát Ukrajinu. Ukrajina se v této nerovné válce proti ruskému agresorovi
houževnatě brání. Denně tisíce vojáků nasazují své
životy, další miliony životů obyčejných lidí jsou v neustálém ohrožení.
Je normální, že máme nebo že můžeme mít strach,
je to přirozená reakce na tuto mimořádnou situaci, na
to, jaké informace se na nás valí ze všech stran z televizního zpravodajství a internetu. Věřme ale, že vše
dobře dopadne, celý svět se spojil proti Rusku, vyjadřuje Ukrajině podporu a pomáhá, jak může. I Česká republika stojí na straně Ukrajiny, která je českou vládou
podporována materiálně, finančně i třeba tím, že naše
země je připravena přijmout ukrajinské občany, kteří
před válkou prchají ze své země. Ani nám není tato
situace lhostejná. Vyjadřujeme alespoň takto na dálku
solidaritu s ukrajinskými lidmi!
Josef Herbrych, učitel
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Osud Ukrajiny nám není lhostejný, jako vyjádření morální podpory Obec Předín vyvěsila na budově
úřadu ukrajinskou vlajku.
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Náš fotbal slaví devadesátiny
Vážení sportovci, zasloužilí fotbaloví veteráni, vážení fotbaloví příznivci, milí spoluobčané, jak jistě mnozí z vás víte, připomeneme si v letošním roce 90. výročí založení
sportovní organizace v naší obci (dnes oficiálního názvu) SOKOL PŘEDÍN, z.s.. V tomto
článku se vám pokusíme stručně přiblížit celkový průřez a vývoj fotbalu od jeho založení
do současnosti.
Ovšem vzhledem k tomu, že nikdo ze zakladatelů kopané v naší obci již není mezi
živými a také vzhledem k tomu, že se z tohoto počátečního období nedochovaly žádné relevantní písemné materiály, bylo možné pro stručný průřez počátečního období čerpat pouze
ze strohé zmínky o založení sportovního klubu v obecní kronice a z úvodního záznamu
kroniky sokolské, která je vedena až od roku 1967 a také částečně ze vzpomínek pozdějších
pamětníků.
Zájem o kopanou v Předíně se začal projevovat začátkem třicátých let minulého století. K myšlence založit sportovní klub zřejmě přispěla celá řada okolností. Kromě velkého
nadšení několika lidí, to byli například vojáci vracející se z vojenské služby a také mladíci,
kteří jezdívali do Předína na prázdniny k příbuzným a sami již ve svých domovinách nebo
na studiích fotbal hráli. Přispěla k tomu snad i nastupující hospodářská krize ve světě, která
postihla i předínské perleťáře. Práce bylo málo, a tak v roce 1932 vznikla dohoda s ostatní
mládeží vybudovat první hřiště na kopanou. Pozemek byl vybrán v místech zvané Hliniště
na Oboře za roční nájem 10 Kč. Práce probíhaly převážně ručně, ale díky úsilí všech zúčastněných se v červenci téhož roku na prvním novém hřišti hrál první zápas.
Prvními průkopníky fotbalu tehdy byli: Veselý Ladislav, Jičínský Rudolf, Zadražil Vladimír, Hons František, Hons Josef a Ladislav, Novák Josef, Kreuz Arnold, Vrzal Leopold,
Vladeka Jaroslav a další… Tito první nadšenci kopané měli také velkou podporu od tehdejších starostů obce Václava Čecha, později pak Bohumila Obůrky. Prvním předsedou klubu
SK Předín byl zvolen Eduard Rambousek a jednatelem Miroslav Vetchý.
V této počáteční době se hrálo bez rekvizit. Každý hráč ve svém oblečení ve svých obyčejných botách. Hráči nebyli registrování, a nehrály se ani soutěže tak jak je známe dnes,
ale jen přátelská a pohárová utkání. Na svoji činnost si sportovci prostředky zabezpečovali převážně vlastní činností. Kromě sportovních aktivit, pořádali tehdy oblíbené výlet do
přírody, taneční zábavy. Řada sportovců hrála ochotnické divadlo a podíleli se na dalších
společenských a kulturních akcích.
Od založení SK se fotbal v Předíně hrál nepřetržitě do roku 1937, kdy první těžce vybudované hřiště muselo ustoupit výstavbě nových rodinných domků. Po krátké přestávce
byla činnost SK Předín v r. 1939 a 1940 obnovena, a to i navzdory začínajícího válečného
období. Hrálo se na náhradním hřišti na Suchých Tálech. Byla to vlastně jen upravená
louka nedaleko předínské myslivny. Od roku 1941 se začalo budovat další hřiště, tentokrát
v zátopě vypuštěného rybníka Strhanka. V té době byl SK Předín poprvé zaregistrován pod
brněnskou župní fotbalovou soutěž. Naše mužstvo bylo zařazeno do III. třídy mistrovské
soutěže a již o rok později vybojovalo postup do vyšší II. třídy. V průběhu času se pak
v Předíně hrála II. třída ještě dvakrát.
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Takto stručně se dá tedy charakterizovat první průběh od zrodu kopané v naší obci. Až do poválečných let, respektive do roku 1949, byl původní SK Předín převeden pod TJ Sokol Předín.
Ani v této poválečné době zájem o kopanou v Předíně zcela neupadá, ale je zmítán
řadou krátkých přestávek i dočasných přerušení fotbalové činnosti. Ať už z důvodů ztráty
hřiště ve Strhance, nedostatku hráčů či dalších objektivních okolností. Vždycky se však
našli další a další nadšenci, kteří dělali vše proto, aby sportovní duch a fotbalová myšlenka
našich předků žila v naší obci i nadále.
Novodobá historie předínského fotbalu se dá datovat od roku 1965 a trvá bez ustání
prakticky dodnes. V témže roce se počalo budovat hřiště, na kterém se hraje dodnes. O dva
roky později byly postaveny i původní kabiny. Dnešní podobu začal tento sportovní areál
získávat v roce 2000 a opět z vůle několika nadšenců pro tento sport. V rámci možností je
neustále zvelebován a zdokonalován.
V tomto krátkém průřezu historie fotbalu v naší obci jsme se záměrně s prominutím
nezabývali žádnými čísly ani všemi jmény zainteresovaných, neboť jejich vyčet za celé to
dlouhé období by byl natolik obsáhlý a z nedostatku relevantních podkladů by mohl být
i zavádějící.
Nicméně děkujeme všem, kteří se za celou historii předínského fotbalu zasloužili o jeho
založení, jeho průběh a jeho další postupný rozvoj, a také za jejich reprezentaci naší obce
v tomto nejrozšířenějším sportu v naší zemi i celé Evropě.
Současné generaci funkcionářů, trenérů, fotbalistů i nastupující mladé generaci Sokola
Předín, přejeme do dalších let hodně dobrých výsledků, stejného nadšení a neutuchajícího elánu v duchu našich předků. Nechť vám fotbal i vašim příznivcům přináší jen radost a potěšení.
Třešničkou na pomyslném dortu k devadesátinám by byl postup do vyšší třídy okresní
soutěže. Držíme vám pěsti, aby se vám to podařilo.
SPORTU ZDAR – FOTBALU ZVLÁŠŤ
Sokol Předín

Velikonoce 2022
Vážení občané,
jsem v naší farnosti již skoro tři roky a vypadá to, že poprvé budeme moci slavit Velikonoce bez protikoronavirových omezení. Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším
svátkem v roce. Jejich oslava začíná Květnou nedělí. Tento den si připomínáme Ježíšův
slavný vjezd do Jeruzaléma. Lidé měli radost a vítali Ježíše, stlali mu na cestu palmové
větvičky. Tuto událost si připomínáme průvodem s kočičkami. Název neděle je od květů
kočiček tedy květná.
Dalším důležitým dnem je Zelený čtvrtek. Připomínáme si Ježíšovu poslední večeři.
Tato večeře má velmi dlouhou tradici. S jejím slavením začali v dávné minulosti Židé a připomínala jim vysvobození z egyptského otroctví. Pán Ježíš tuto večeři slavil tak, jak bylo
tehdy obvyklé, ale udělal při ní změnu. Chléb a víno proměnil ve své tělo a krev. Název
„Zelená“ je odvozen od barvy špenátu. Dříve byl v tento den přísný půst, a tak se jedlo
obyčejné postní jídlo – špenát uvařený z kopřiv.
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Na Velký pátek byl Ježíš souzen a nespravedlivě odsouzen k trestu smrti ukřižováním.
Kolem poledne kráčel s křížem na horu Golgotu, kde byl ukřižován. Zemřel ve tři hodiny
odpoledne a byl pohřben. Název „Velký“ připomíná význam tohoto dne pro křesťany.
Sobota, nazývaná „Bílá“, byla pro Židy dnem svátečním. Měli zakázáno vykonávat jakoukoli práci. Ježíšovo tělo leželo v hrobě. V tento den církev křtí dospělé a název „Bílá“
je odvozen od bílého oděvu těchto nově pokřtěných.
Židé mají jiné počítání začátku a konce dne. Vychází z dob, kdy lidé neměli hodinky,
a tak stanovili začátek nového dne na chvíli, kdy večer vyšla první hvězda. Proto noc ze
soboty na neděli již byla počítaná k neděli.
V neděli ráno šly ženy ke hrobu dokončit pohřební obřady. Hrob, který vypadal jako
malá jeskyně, nalezly otevřený a prázdný. Nejprve jim anděl zvěstoval, že Ježíš vstal z mrtvých. Později se jim zmrtvýchvstalý Ježíš ukázal.
Událost zmrtvýchvstání se udála v noci ze soboty na neděli. My si ji připomínáme při
bohoslužbách nazývaných velikonoční vigilie (předvečer), které slavíme v sobotu po setmění.
Slavení Velikonoc zakončuje slavná nedělní mše svatá – Boží hod velikonoční.
Velikonoce by se někomu mohly zdát jako svátky utrpení a bolesti. Křesťané je vnímají
jako svátky naděje a lásky. Naděje, že stejně jako Ježíš zemřel, zemřeme i my, a stejně jako
on vstal z mrtvých, i my budeme vzkříšeni k životu věčnému. Vidíme Ježíšovu lásku. Vše,
co trpěl, trpěl pro nás, abychom my mohli žít po smrti v nebi. Velikonoce jsou poselstvím,
že zlo nikdy nebude mít poslední slovo. Nemělo v případě Ježíše, nebude to ani na Ukrajině
ani nikde jinde.
Všechny Vás srdečně zvu na oslavu letošních Velikonoc. V Předíně budou mše svaté na
Květnou neděli, na Boží hod velikonoční a na Velikonoční pondělí v 11 hodin.
V další dny Vás zvu na bohoslužby do Želetavy. Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17:30
hodin a na Bílou sobotu v 20 hodin.
Přeji Vám všem opravdovou velikonoční radost.
Náš kostel
V loňském roce se nám díky finanční štědrosti a vydatné pomoci brigádníků podařilo
dokončit odvlhčení severní části kostela, napojení dešťových svodů do kanalizace a zbudování záchodu a umyvadla s teplou vodou.
Letos budeme pokračovat v obnově našeho kostela dokončením odvlhčení na jižní straně. Rozpočet této etapy činí 371.845,- Kč. Státní rozpočet začal šetřit a byla zrušena dotace
z ministerstva kultury. Sháníme proto peníze, kde se dá. Jsem velmi vděčný za finanční
podporu obcí Předín, Štěměchy i každého z Vás. Mám z toho upřímnou radost! Pevně věřím, že se dílo podaří.
Než se náš kostel stane opět chloubou naší farnosti (Předín, Štěměchy, Hory) a celé
obce, čeká nás ještě dlouhá cesta. Opět Vás tedy prosím o další štědrost. Přispět můžete do
sbírky v kostele, zasláním peněz na účet číslo: 289 838 962/0300, případně mi předat peníze
osobně. Na finanční dar Vám vystavím potvrzení. Kontakt: predin@dieceze.cz. Jste zváni
na naše webové stránky: farnostzeletava.cz.
Za Vaši štědrost předem děkuji!
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Pozvánka
Již dva roky z důvodů protikoronavirových opatření nemohl být v našem kostele vánoční koncert. V letošním roce Vás
všechny zveme v pátek 10.06.2022 ve 20 hodin do našeho
kostela sv. Václava na Noc kostelů. Na programu bude povídání o kostele, jeho částech, co k čemu slouží, co nám říkají
jednotlivé obrazy i něco z historie. Povídání bude doprovázeno
zpěvem dětí a dospělých.
Na všechny se těšíme.
Tomáš Mikula, místní farář

Příběh Aničky
Když jsem byla malá, bydleli jsme u babičky, tety a strejdy.
Moc místa tam nebylo, ale nebyla tam zima a měli jsme kde spát.
Maminka mě přihlásila do školky,
aby mohla začít pracovat. Děti ve
školce si povídaly, jaké mají hračky a kam jezdí na výlety. Já jsem jen poslouchala. Občas mně nějakou hračku dovezly pracovnice z Klubíčka a také oblečení, abych se i já mohla parádit. Maminka někdy neměla ani dost
peněz, aby nám dvěma zajistila pravidelné jídlo, natož zařídila výlet. Suroviny na vaření nám
také občas vozily pracovnice z Klubíčka. Když babička onemocněla a odvezla ji záchranka do
nemocnice, řekla mi maminka, že si strejda přeje, abychom se odstěhovaly. Ale to nevadilo,
protože mi maminka řekla tajemství, budu mít sourozence. Prima! Po prázdninách škola, sourozenec a stěhování do většího bydlení, kde bude místo pro mého nového tátu. Na požádání
maminky nám opět Klubíčko zprostředkovalo potraviny, ale hlavně vybavení a kočárek pro
miminko. Nyní jsme už v novém bydlení, mám to blízko do školy. Mám tam svůj koutek
pro hračky, místo na chystání aktovky a psaní úkolů i na své brebentění, ale je mi prý špatně
rozumět. Tak se maminka domluvila s paní z Klubíčka a ta za mnou chodí a povídáme si a asi
budu chodit i jinam na povídání, to maminka s tou paní také domlouvá.
Klubíčko Třebíč - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Kontakt: Adresa: L. Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01 • Tel: 731 052 131
• E-mail: klubicko@trebic.charita.cz
Nabízíme:
– Pomoc a podporu při hledání práce, bydlení
– Pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí jako jsou dávky státní sociální
podpora, hmotné nouze, finanční hospodaření domácnosti
– Pomoc a podporu při individuální školní přípravě, distanční výuce
– Doprovody na úřady, k lékaři, do školy Účast na jednáních s OSPOD
Miluše Vybíralová
32

Mladí hasiči
Děti z Předína, Lesné, Opatova a Želetavy, které trénují a soutěží v kolektivu mladých
hasičů Předín, se spolu se svými trenéry scházely během zimních měsíců pravidelně každé
pondělí a středu v tělocvičně základní školy. Náplní tréninků byly především štafetové závody, míčové hry a pilování práce s hasičským vybavením pro provádění požárního útoku.
O vánočních prázdninách jsme spolu i s rodiči vyrazili do Moravských Budějovic na zimní
stadion, abychom si zabruslili a zahráli hokej, když nám místní rybníky letos nezamrzly.
Očima dětí: Tréninky v tělocvičně
Tréninky začnou vždy rozcvičkou, potom se hrají různé hry s našimi trenéry, které nás
většinou baví a zlepšujeme si na nich kondici.
– Potom se hraje často vybíjená, kterou
já mocný sepisovatel (Honza Jeřábek)
na 70% vždy vyhraji.
– Druhá část tréninku (pro starší) je
o cvičení s hadicemi a všech možných hasických aktivitách.
– Na konci se hraje nějaká drsnější hra.
– Po rozloučení se těšíme na další trénink.
Teď už ale jaro opravdu klepe na
dveře a je načase se z uzavřených prostor
přesunout ven na hasičkou dráhu a začít trénovat s vodou. Na soutěže v požárních útocích, kterých nás letos čeká
opravdu hodně, se do kategorie starších
i mladších žáků připravují dvě družstva.
Držte nám palce, ať se nám na závodech
daří a přijďte nás prosím podpořit v neděli 05.06.2022, kdy se jedna ze soutěží
uskuteční přímo v Předíně.
Jiří Ozorák
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Hasiči
JPO Předín
V roce 2021 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Předín u 18 mimořádných
událostí. Jednalo se o dva lesní požáry a zbytek technické pomoci (odstranění stromů z komunikací, likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání vody, atd…).
V roce letošním máme na kontě prozatím sedm zásahů k odstraňování popadaných stromů z komunikací následkem větru. K požáru jsme letos vyjeli pouze dvakrát, a to ve
stejný den 22.03.2022. První byl požár hospodářské budovy v Dlouhé Brtnici, druhý
byl požár louky a paseky u Hrutova.
Rovněž bychom chtěli apelovat na
všechny návštěvníky lesa a jeho okolí, aby
se zde chovali zodpovědně a nerozdělávali
tu otevřený oheň. Díky velice suchému jaru
registrujeme totiž v rámci Kraje Vysočina
nadměrný počet lesních požárů.
Pravidelná odborná příprava velitelů
a strojníků probíhá i letos formou e-learningu, což znamená, že všichni, koho se to
týká, absolvují tuto přípravu u svého počítače a po zvládnutí všech povinných témat
vypracují závěrečný test. Po zvládnutí testu
obdrží certifikát, který je opravňuje vykonávat danou funkci v jednotce další rok.
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SDH Předín
Díky pandemickým omezením jsme ani v roce 2022 nemohli pořádat tradiční lednový
hasičský ples. Už druhý rok po sobě jsme tedy přišli o zásadní příjem do sborové pokladny.
Doufáme tedy, že ostatní letošní připravované akce se již bez omezení uskuteční a budeme
moci realizovat plánované investice do našeho sportovního areálu, nákupy materiálu pro
všechna sportovní družstva a zároveň přispějeme do kulturního dění v naší obci.
Na letošní rok je v plánu:
05.06.2022
18.06.2022
30.07. – 06.08.2022
01.10.2022
22.10.2022

Okresní liga mladých hasičů – poprvé v Předíně
Okrsková soutěž v požárním sportu
Třetí ročník táborového pobytu pro naše mladé hasiče
Pouťová zábava - Jordan II
Zábava – The FEET
Vlastimil Hons

Jak se daří malým i velkým zpěvákům ve škole?
Na začátku letošního školního roku 2021/2022 jsme měli opět po roce a půl odmlky
možnost pokračovat s dětmi ve společném zpívání. Mám velkou radost, že mezi menšími
zpěváčky je vždy zájem velký. Je důležité podchytit a rozvíjet hudební aktivity co nejdříve, učit děti více používat uši – poslouchat a nekřičet. Práce
s těmito dětmi je hezká, protože jsou
spontánní a veselé. Pavoučci se letos
sešli v mnohem menším počtu. Také
jsem si nikdy neuvědomila, jak velký
přínos naše společné zpívání má. Po
tak dlouhé odmlce jsme měli zpočátku velký problém dát dohromady pár
jednoduchých písniček v jednohlase.
Všechno chce čas a trpělivost. Zpívání musí být hlavně zábava. Dnes také
větší děti řeší podivný strach z toho,
aby je náhodou nebylo příliš slyšet.
To mě někdy nutí natahovat uši tak, že
se divím, že už ze mě není slon. Můj
úkol tedy je naučit děti nekřičet, ale
ani nekňourat pod fousky, a také aby
každý zpíval rád, uměl se poslouchat
a radovat se z každé písničky, která se
podaří.
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A kde si nás v dohledné době můžete poslechnout? Naše první letošní vystoupení bude
23.04.2022 na setkání seniorů v KD Předín. Tam své umění ukáží jak Pavoučci, tak malí
zpěváčci. S malými zpěváčky jsme pozvaní také na vítání občánků v Předíně. Novou výzvou je pro nás projekt „Noc kostelů“. Termín je stanoven na 10.06.2022, a protože proběhne ve večerních hodinách, zapojíme se s Pavoučky. Na naše vystoupení jste tedy srdečně
zváni, a protože jsme už dlouho nikde nevystupovali, nabízíme fotky ze „zákulisí“. Tak ať
je nás zpěváčků více a je nám i v této nelehké době do zpěvu.
Pavla Vídenská

Povídání o Velikonocích
Velikonoce a období jim předcházející
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají
různě.
Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich termín je pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc
měly od pradávna rozhodující vliv na určování času.
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy
proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním
dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná
a poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na
Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně
uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly
posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby
jim to nezůstalo po zbytek roku.
Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že
zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí
chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá
sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance
a velikonoční beránci.
Původ sahá daleko za křesťanství
Všechny výklady Velikonoc spojuje společné téma smrti a zrodu nového života, v jejich
původu se však názory rozcházejí. Jejich počátky však s největší pravděpodobností sahají
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do pohanských dob, kdy lidé oslavovali příchod jara a plodnosti, což při tehdejším způsobu
obživy znamenalo klíčovou životní otázku. Plodnost a nový život symbolizují vajíčka.
Jako nábožensky organizovaná tradice se však Velikonoce poprvé objevily u Židů, kteří
slaví svátky Pesach k uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.
Z tohoto pojetí pochází například beránek coby symbol Velikonoc. Každá izraelská rodina
obětovala mladého berana a jeho krví se potřely veřeje domu na znamení ochrany. Uchránění, případně ušetření, je překlad hebrejského slova pesach.
Podle některých historiků používali křesťané pro usnadnění christianizace pohanských
národů metodu, při které překryly stávající svátky svými vlastními oslavami. Proto se dnes
prakticky všechny křesťanské svátky včetně Vánoc a Velikonoc kryjí s pohanskými. Také
například pomlázky a jiné velikonoční rekvizity mají původ v době dávno před Kristem.
Skutečností je, že Ježíš Kristus měl zemřít kolem roku 30 právě v blízkosti svátku Pesach. Tuto událost si křesťané připomínají údajně od 6. století oslavou Velikonoc, které
fakticky začínají nedělní bohoslužbou na počest Ježíšova vzkříšení o Velké noci a trvají
padesát dní až do Letnic slavností Seslání Ducha svatého na apoštoly.
Tradice
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se
uchovaly dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav velikonoc pondělí po Božím hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů čí žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech sloužil následující den, takzvané odplatné úterý, kdy děvčata oplácela pomlázku hochům). Dívky obvykle
hochy obdarovávají zdobenými vajíčky.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční
období se lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například
v podobě obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve – kočičky, které si lidé ozdobené a posvěcené
vystavovali doma za svatými obrázky.
Velikonoce v cizině
Ve většině zemí západní Evropy a v USA se praktikuje schovávání sladkostí a drobností
na zahradě, kde je děti hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti převlečené za čarodějnice,
v Norsku se o svátcích vžila tématika vražd, takže televize vysílají detektivky a v novinách
vycházejí články, v nichž čtenáři hledají pachatele.
V některých zemích, jako jsou například Filipíny, jsou Velikonoce spjaté s krvavými
průvody. Ve státech Střední a Jižní Ameriky se konají rozsáhlá procesí za mohutné účasti
věřících. V Rusku se slaví Velikonoce se zpožděním, protože se pravoslavná církev drží
starého juliánského kalendáře.
převzato z brožurky o velikonočních tradicích
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Předín

Foto Předína z roku 2020

Vysočina v pohybu
Slíbil jsem, že vám v pravý čas připomenu jednu novinku v našem společensko-sportovním kalendáři. Tak tedy pár řádků o Vysočině v pohybu. Vysočina v pohybu je speciální
krajský projekt, který nabídne veřejnosti týden sportu zdarma. V termínu od 25.04.2022 od
01.05.2022 bude mít kdokoli jedinečnou možnost využít volné kapacity sportovišť napříč
celým regionem. I přesto, že nás v tento čas zaměstnávají a ovlivňují jiné události, na potřebě hýbat se a dělat něco pro své zdraví se nic nemění. Dluh vůči našim tělům nezmizel.
Na stránkách projektu www.vysocinavpohybu.cz se bude už od začátku dubna plnit
nabídka termínů a časů, ve kterých naši partneři umožní komukoli hýbat se a sportovat

38

zdarma. Veškeré náklady na provoz zapojených vnitřních sportovišť za všechny návštěvníky uhradí Kraj Vysočina. Dá to trochu papírování, ale my víme, že za vaši radost z pohybu
to stojí. Přestaňme hledat výmluvy a začněme se pořádně hýbat. Najděme společně cestu,
jak se zbavit zdravotních neduhů způsobených nedostatkem pohybu.
Do letošní Vysočiny v pohybu se zapojila čtyřicítka sportovních areálů, jsou to školní
tělocvičny, fitness centra, sokolovny, tenisová centra, bazény i taneční škola. Většina z nich
pro vás chystá ve speciálních časech i doprovodný program nebo zajímavé ukázky sportu.
Využijte naší nabídky a v rámci krajského týdne sportu zdarma čerpejte maximum bezplatných výhod, které budou k dispozici. Přiveďte na svá oblíbená sportoviště své blízké
nebo objevte ve svém okolí nové sportovní aktivity a sportovní kluby.
Vysočina bude v pohybu od 25.04.2022 od 01.05.2022. Sportoviště, která nabídnou
v konkrétních termínech a časech své kapacity veřejnosti zcela zdarma, budou postupně
zveřejňována celý duben na www.vysocinavpohybu.cz. Důležité je se na tyto stránky vracet, aby Vám žádná nabídka neunikla.
Lidé si často dávají předsevzetí a hledají výzvy. Čas strávený sportováním by mohl být
jednou z nich.
Těším se, že se při sportu budeme stále častěji potkávat.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Čtenářské okénko
Milé knihomolky, milí knihomolové,
je teprve začátek roku a my již máme řadu novinek. Od
vámi oblíbených českých a slovenských autorů, severských krimi a detektivek po krásnou dětskou beletrii. Stále spolupracujeme s knihovnou v Třebíči. Pravidelně jezdíme do výměnného
fondu, kde nám pro naši knihovnu půjčují krásné knihy.
Na žádost našich čtenářů jsme na zkoušku umístili malou
KNIHOBUDKU naproti poště. Je umístěna teprve krátce a už
je plně využívaná. Do knihobudky můžete knihy přinést, bezplatně si půjčit, vyměnit nebo vzít. Pokud byste knih měli více,
můžete je zanechat např. v krabici vedle knihobudky.
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Malá nabídka našich novinek:
Šikmý kostel – Karin Lednická
Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně
poddává, jiný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí. Do
všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které
úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. Anebo ne.
První krev – Angela Marsons
Jak započala jedna z nejúspěšnějších britských detektivních sérií současnosti? Je těsně před Vánoci roku 2014 a inspektorka Kim Stoneová
stojí před halesowenskou policejní stanicí. Svou konfliktní, nespolečenskou povahou už proslula po celém westmidlandském hrabství a tohle je
možná její poslední šance. Má se setkat se svými novými podřízenými,…
Teribear – Alena Mornštajnová
Proč jsou blechy užitečné? Potřebují veverky brýle? Kolik ořechů se
vejde do zeleného batohu? A kdo je to vlastně ten Teri? Teribear je méďa
hrdina! Napínavé chlupaté dobrodružství započne v modré krabici, poté
Teri navštíví zoologickou zahradu, les, a dokonce i cirkus. S kým se při
tom seznámí? Jaké překážky překoná? A podaří se mu najít domov?
Koupi této knihy jsme přispěli na nadaci Terezy Maxové.
Knihovna Předín

Karneval
Pohádka Koloběžka první byla inspirací pro uspořádání letošního předínského
karnevalu. Děti soutěžily v lovení starých
škrpálů z rybníka, v jízdě zručnosti na koloběžkách a odrážedlech a také si vyzkoušely
mluvení do mikrofonu, když měly vyslovit
různé jazykolamy. Oblíbenou se zřejmě
v Předíně a okolí stane také hra na překusování žížal v letu, tu se všechny děti také
naučily. Necelá stovka pohádkových postav
po překonání počátečního ostychu zaplnila
při tancování parket a předvedla rodičům,
babičkám a dědečkům své umění v překrásných tanečních kreacích. Dobře se pobavili
také výrostci, kteří veškeré dění pozorovali
z chodby kulturního domu.
O přestávce se mezi přítomnými vybral
příspěvek 2.425 Kč na pomoc Ukrajině.
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Poděkování patří rodičům za příspěvky do tomboly, o ni se pak báječně postaraly holky
ze školky. Na občerstvení se podávaly teplé buchtičky a párek v rohlíku, točená limonáda
tekla proudem. Pohádková moudra pana Wericha nás naučila, že lidem se nejvíce vyplatí,
když jeden druhému pomáhá, že největším nepřítelem člověka je hloupost a že smích je
nejlepší lék.
Proto děkuji všem, kteří svým smíchem přispěli k příjemně strávenému odpoledni.

Jiří Ozorák
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MOBILNÍ ROZHLAS
Předín zavádí Munipolis

https://predin.munipolis.cz

Zvolte skupiny informací:

Informace z úřadu

Krizové informace

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“)
Souhlas je udělován Správci údajů:
obec Předín, se sídlem Předín 243, Předín, IČ 00290181
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jitka Hanáková, Dis., telefon: +420724959722, e-mail: jitka.hanakova@sms-sluzby.cz
Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „OÚ“) při
používání produktu Mobilní Rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz) dle rozsahu uvedeného níže.
Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním e-mailu/datové zprávy či písemně na adresu správce, případně
pomocí voleb v produktu Mobilní Rozhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto Souhlasu
do jeho odvolání. Odvolání Souhlasu může mít za následek nedostupnost služeb či zrušení Vašeho účtu v rámci produktu Mobilní
Rozhlas.
Vaše práva, jakožto Subjektu údajů, a další informace o zpracování, naleznete v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů.
Souhlas (stejně jako jeho rozsah) je současně udělen pro společné správce, zpracovatele a příjemce OÚ uvedené na webu správce
údajů.
OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů či
společného správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům údajů, s nimiž má správce údajů
uzavřenu smlouvu o zpracování OÚ.
Rozsah Souhlasu je uveden v seznamu níže a pro účely zpracování OÚ jsou přiřazeny OÚ a příslušná Doba zpracování:
Účel zpracování
Správa požadavků subjektu údajů.
Potvrzení způsobilosti přístupu k produktu a obsahu.
Komunikace se subjektem údajů, sdělování zpráv a informací, které by mohly subjekt údajů zajímat.
Poskytování lokálních služeb, kulturních a sociálních potřeb, které jsou založeny na GPS poloze subjektu údajů nebo dle
uživatelské volby.
Doba zpracování
Po dobu aktivního účtu + 38měsíců**
Osobní údaje
Jméno; příjmení; e-mailová adresa; číslo mobilního telefonu; pohlaví; rok narození; název ulice, číslo popisné; název obce; token;
statusy požadavků; jazykové nastavení; typ zařízení mobilního telefonu; vztah ke Správci údajů, zájmové skupiny (oblasti); FB token;
evidence polohy (GPS, datum a čas); fotografie.
** Stanovení doby zpracování je popsáno v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů
Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, svobodně.
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Tento formulář slouží pouze k plné registraci do služby ke všem typům zpráv a proto vyžaduje i GDPR souhlas. Pokud máte zájem o registraci bez GPDR souhlasu,
která slouží pouze pro krizové zprávy a zprávy dle oprávněného zájmu správce údajů, použijte prosím elektronický registrační formulář na www.munipolis.cz.
Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: www.munipolis.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci
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I VY SE MŮŽETE PODÍLET NA TVORBĚ
A OBSAHU PŘEDÍNSKÉHO ZPRAVODAJE.

PIŠTE A POSÍLEJTE NÁM VAŠE KONSTRUKTIVNÍ
PŘÍSPĚVKY, RÁDI JE UVEŘEJNÍME.
ou.predin@tiscali.cz
(uzávěrka příštího vydání je 02.09.2022)

☺
Vydala Obec Předín v počtu výtisků 260 ks jako svůj zpravodaj za období září 2021 – březen 2022
Obec 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

44

