PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 23

Já jsem malý koledníček babičko, přišel jsem si pro červené vajíčko.

Informace z Obecního úřadu Předín
nejdůležitější body programu zastupitelstva obce
za období květen 2009 – březen 2010
14-09-2 (5.5.2009)
Zastupitelstvo obce
schválilo :
•
Závěrečný účet obce Předín za r. 2008 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Předín za rok 2008 bez výhrad
•
Závěrečný účet DSO Předín - Opatov za r. 2008 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření
DSO Předín - Opatov za rok 2008 bez výhrad
•
Rozpočet Mikroregionu podhůří Mařenky na rok 2009 – příjmy 19300,- Kč, výdaje
19300,-Kč, dále schvaluje závěrečný účet Mikroregionu podhůří Mařenky za r. 2008
vč. zprávy o přezkoumání hospodaření MPM za rok 2008 bez výhrad
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 – o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů
•
Dodavatele vzduchotechniky do jídelny Základní školy Předín, společnost MSV
vzduchotechnika Třebíč
•
Smlouvu o poskytnutí dotace na „Den obce“ ve výši 70000,-Kč mezi Krajem Vysočina
a Obcí Předín
•
Záměr prodeje pozemku p.č. 1411/29 o výměře 59m2
•
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Ing. Krulovou, Třebíč na koupi pozemku p.č. PK
1411/14 o výměře 877 m2
•
Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na zabezpečení Mistrovství ČR
mladých hasičů ve hře PLAMEN ve výši 3000,-Kč uzavřenou mezi Obcí Předín
a Sdružením hasičů ČMS okresu Třebíč
•
Darovací smlouvu na podporu obcí při zabezpečování žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výši 15000,-Kč mezi Obcí Předín a Krajem Vysočina a darovací
smlouvu na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
a školských zařízení a na školních sportovištích ve výši 10632,-Kč mezi Obcí Předín
a Krajem Vysočina
•
Úpravu rozpočtu v roce 2009 o 30000,-Kč na akceschopnost JPO
15-09-3 (30.6.2009)
Zastupitelstvo obce
souhlasí: Se zařazením obce Předín do území působnosti MAS Podhorácko pro realizaci
Strategického plánu LEADER Podhorácko, o.p.s.
schválilo :
•
Pověření starosty Arnošta Urbánka zastupováním obce Předín v Místní akční skupině
Podhorácko
•
Kupní smlouvu mezi Obcí Předín a Libuší Vyhnálkovou, Předín 197 na prodej pozemku
p.č. 1411/29 o výměře 59m2 v k.ú. Předín
1

•

•
•
•
•

Úpravy rozpočtu 2009:
10.600,-Kč zájm. a sport. aktivity
15.000,-Kč vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami
16.200,-Kč dotace na volby do EP
8.900,-Kč neinv. příspěvek DSO Předín-Opatov (zpracování dat VAS Třebíč)
Převod finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Předín:
10.600,-Kč - zájm. a sport. aktivity dětí
15.000,-Kč - vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami
Pořízení územního plánu Obce Předín a Hory a určuje starostu obce Arnošta Urbánka
určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu Předín a Hory
Vypovězení nájemní smlouvy mezi obcí Předín a Moravským rybářským svazem,
Poušov 966, 674 01 Třebíč na pronájem vodní plochy p.č. 1411/124 „Strhaná hráz“
Záměr prodeje pozemků:
část p.č. 720/1
část p.č. 721/3

16-09-4(25.8.2009)
Zastupitelstvo obce
schválilo :
•
Ponechat částku ve výši 500811,- Kč (dotace na projektovou dokumentaci) v rozpočtu
DSO Předín-Opatov na pokrytí úhrady splátek jistin za Obec Předín a vratka 5%
z ERDF bude rozdělena dle předchozí dohody do rozpočtu obcí následovně:
obec Předín 75% 2,192722,56,- Kč
obec Opatov 25%
730907,53,- Kč
•
Smlouvu o dílo č. 16/2009 mezi obcí Předín a Ing. Tomášem Papežem – fa
KOORDINACE, Tábor na zpracování „Povodňového plánu obce Předín“
•
úpravy rozpočtu obce k 25.8.2009 o částku 58300,- Kč – neinvestiční dotace na upgrade
CzechPOINT a v rámci položek
•
Návrh zadání Územního plánu Předín (Příloha č.1) ve smyslu §47 odst. 5 zák.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,
jehož nedílnou součástí je vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu
zadání Územního plánu Předín (Příloha č.2) a ukládá starostovi zadat projektantovi
dokumentace na základě schváleného zadání vypracování návrhu Územního plánu
Předín v souladu se smlouvou o dílo.
•
Smlouvu o dílo č. 04/2009 mezi Obcí Předín a projektantem M. Melicharem,
Čajkovského 549/12, Třebíč na vypracování projektové dokumentace k žádosti
o stavební povolení, projednání a vyřízení stavebního povolení na akci „Základní škola
Předín, realizace úspor energie“ v celkové ceně 411.592,44,-Kč
•
Smlouvu o dílo č. S10-017-0086 mezi Obcí Předín a společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. České Budějovice na realizaci zakázky „Oprava MK Předín“, místní
části Vejvoz a Podsada v celkové ceně 1,343.908,90,- Kč
•
Doporučení hodnotící komise na dodavatele upgrade CzechPOINT v Obci Předín
v tomto pořadí:
1. TEM Office s.r.o. Třebíč		
9 bodů
2. Envinet a.s. Třebíč		
8 bodů
3. Servis PC 24 Třebíč		
5 bodů
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•

Záměr prodeje čelního nakladače a pověřuje radu obce zajistit ocenění nakladače.
S výsledkem bude seznámeno ZO na svém dalším zasedání.

pověřuje: RO zjistit skládkování TKO z předešlých let a předložit podklady
na dalším zasedání ZO
17-09-5 (27.10.2009)
Zastupitelstvo obce
schválilo :
•
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Předín.
•
Záměr směny pozemku na žádost R. Šilhavého a M. Šilhavé dle geometrického
plánu č. 310-6495/2009.
•
Záměr prodat nemovitost č. 15, k.ú. Předín a pověřuje RO, aby s tímto záměrem
seznámila stávajícího nájemce.
•
Úpravy rozpočtu k 27.10.2009 o částku
9300,- Kč
finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s vyhotovením
			
digitální formy dat LHP
2,192.700,- Kč
příjem z finančního vypořádání – převod z DSO Předín - Opatov
neschválilo: Finanční příspěvek pro Občanské sdružení BABYBOX na pořízení babyboxu
v jihlavské nemocnici
18-09-6 (15.12.2009)
Zastupitelstvo obce
schválilo:
•
Kupní smlouvu mezi obcí Předín a JMP Net, s.r.o na odprodej plynového zařízení
za cenu 66 595,-Kč
•
Směnnou smlouvu mezi obcí Předín a Šilhavým Rostislavem a Šilhavou Marcelou,
Za Prachárnou 4281, Jihlava dle geom.plánu č.300-6495/2009
•
Darovací smlouvu mezi obcí Předín a Římskokatolickou farností Předín za účelem
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč
•
Rozpočtové provizorium na r. 2010. Financování bude probíhat 1/12 r. 2009 do schválení
řádného rozpočtu obce
•
Úpravy rozpočtu r. 2009
		
- dotace oprava ZŠ
90 000,		
- dotace na JPO
21 920,		
- dotace Den obce
70 000,		
- vratka dotace Czech Point -10 747,		
- úpravy rozpočtu v rámci položek
•
Dodatek č.1 ke smlouvě č.260/10/98 mezi SEKO-T s.r.o a obcí Předín, kterou se mění
článek Cena za dílo
rozhodlo:
•
Prominout nedobytné pohledávky ve výši 66 981,10Kč a vyřazení z majetku obce
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•

Že v souladu s vyhláškou 505/2002Sb.,§7, odst.10 nebude lesní hospodářský plán
zařazen do majetku obce

19-10-1 (16.2.2010)
Zastupitelstvo obce
volí pana Zdenka Ondráčka členem RO Předín na uprázdněné místo
schválilo :
•
Rozpočet obce Předín na r. 2010
•
Smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce mezi MAS Podhorácko a obcí
Předín v souvislosti s Komunitní školou
•
Smlouvu o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce mezi MAS Podhorácko
a obcí Předín v souvislosti s Komunitní školou
žádá:

Obecní úřad Předín o vydání povolení ke kácení dřevin ( 4 ks ) pro jejich havarijní stav
a stáří

Letem obecním světem
•

•

11. a 12. 4. 2009 se představili předínští divadelní ochotníci v nastudované komedii
SŇATKOVÁ PODVODNICE. Představení nezklamalo očekávání diváků, kterých
přišlo jako obyčejně dost. Bylo vtipné, veselé. Připomínáme osoby a obsazení :
Alois Klepáček – Jan Petrů, Erno Klepáček, jeho syn – Bohumil Královský, Kamila
Klepáčková, jeho žena – Miluše Vybíralová, Dolfa Hezoun – Arnošt Urbánek, Evžen
Andršt – František Vrbka, Magda Andrštová – Ivana Vrbková, Milena, jejich dcera
– Jana Běhounková, Vojta Šouflík – Miroslav Tindl, Hanka Duchoňová – Romana
Mašterová, Pan Kupilík, ošetřovatel exotické zvěře – Jiří Frenc
14.4.2009 navštívil naši vznikající expozici knoflíkářství reportér Českého rozhlasu
Michal Malý a 24. 4. 2009 jste mohli na stanici Český rozhlas Region vyslechnout
relaci o historii knoflíkářství v naší obci
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•

po těžbě v obecních lesích dochází každé jaro k výsadbě lesa nového, tentokrát také
pomohli studenti třebíčského gymnázia, zastupitelé a také mladí sportovci

•

plány se stavěním máje 30.4.2009 překazila bouře, která se náhle přehnala nad obcí.
Co postavit májku až 1.května? Padlo rozhodnutí, že ano. Počasí bylo nádherné,
pod hrází rybníka Strhanka se sešlo dost lidí, bylo nachystané občerstvení, pro děti
čarodějnické disciplíny, májka plápolala, čarodějnice shořela, tak jsme čekali pěkné
léto

•

13.6.2009 jsme v obřadní síni kulturního domu přivítali 3 nové občánky Předína
– Michálková Tereza, Pospíšil Šimon, Lojda Lukáš
dětský den připadl na 13.6.2009. Program byl bohatý. Začal v ranních hodinách
rybářskou soutěží mladých rybářů na Strhance, odpoledne pokračoval fotbalovým
miniturnajem mladší přípravky. Od 15,hodin si mohly děti zasportovat na stanovištích.
V nabídce nechyběla ani velká trampolína, na které se děti dosyta vydováděly. Atrakcí
pro děti i dospělé byl zásah předínských a želetavských hasičů na hořící auto, rozřezání
auta a vyproštění zraněného. A což teprve jak se děti vydováděly v nafoukané pěně, to
bylo něco !!! V podvečer program pokračoval pohádkou O princezně s dlouhým nosem
v podání Leoše Nováka a jeho kolegyně. Celý program byl zakončen kácením máje.
Následovalo ještě občerstvení posezení a volná zábava.

•

5

•
•

26.6.2009 se odpoledne nad Předínem přehnaly dvě velké bouřky a zanedlouho bylo
fotbalové hřiště pod vodou a byl v ohrožení předínský fotbalová turnaj PŘEDÍN CUP
zanedlouho se přehnala bouře s přívalovým deštěm zase a to 30.6. Mohli jsme vidět
podobné obrázky – zabahněná Strhanka, splachy z polí,...
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•
•
•

•

a 3.7.2009 opět nanovo, bouře, přívalový déšť, Strhanka přetéká, voda opouští břehy
toku Brtnice
19.7.2009 se na nové hasičské dráze s převýšením 1,5m konal druhý ročník hasičské
soutěže „O pohár starosty“ jihlavské OPEN ligy. Nejlépe na naši dráze dopadlo
družstvo ze Želetavy, časem 18:17 ( 17: 93PP ) vyhrálo.
o prázdninách byla provedena celková rekonstrukce digestoře ve školní kuchyni
nákladem
181 367,- Kč, z toho byla dotace z POVV ve výši 90 000,- Kč.
v září provedla firma Swietelsky stavební s.r.o. rekonstrukci některých místních
vozovek. Tentokrát se dočkali občané z Vejvoza a z Podsad. Celková cena díla dosáhla
částky 1 128 600,-Kč.
25. - 27. 9. 2009 DEN OBCE + 100. VÝROČÍ ŠKOLY

Tato velká společenská událost v naší obci se vydařila díky spolupráci Obce Předín se Základní
školou a Mateřskou školou Předín, se Sokolem Předín, SDH Předín, Římskokatolickou
farností Předín. Oslavy proběhly ve dnech 25. - 27.9.2009 za finanční podpory kraje Vysočina.
K velké návštěvnosti přispěl bohatý program a pěkné počasí.
Všem, kdo s přípravou a organizací slavnosti pomohli, Obec Předín děkuje.
Slavnosti začaly již v pátek 25. 9. 2009 v budově školy besedou s panem učitelem Augustinem nad školními kronikami. V tento den proběhlo také setkání
bývalých a současných zaměstnanců školy, kde paní ředitelka Mgr. Ivana
Suchnová seznámila přítomné při prohlídce budovy se současností školy.
Program pokračoval v sobotu 26. 9. 2009 na fotbalovém hřišti Sokola Předín turnajem
ve Špačkiádě, kterého se zúčastnilo 6 družstev. Vítězem turnaje se zaslouženě stali
„Zákalužáci“.
Hlavní program proběhl v neděli 27. 9.
2009. Od 10,00 do 18,00 byl Den otevřených
dveří v základní škole k 100. výročí školy,
ve kterém jste kromě prohlídky školy, výstavy
fotografií, prezentace školy mohli spatřit
ukázku vyučovací hodiny Jak se kdysi učilo,
zaposlouchat se do písní pěveckého souboru
Pavoučci nebo si zkusit vyrobit něco pěkného.
K výročí školy byl vydán reprezentativní
almanach mapující celou historii i současnost
škol v Předíně.
V roce 2004 předal slavnostně předseda
Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek
dekret o udělení znaku a praporu obce
starostovi Arnoštu Urbánkovi. Při navrhování
obecních symbolů vycházel Mgr. Jan Tejkal
z historie obce. V neděli odpoledne při
mši svaté v kostele sv.Václava v Předíně
došlo k vysvěcení obecních symbolů.
Slavnostního aktu se zhostili s plnou parádou
předínští hasiči.
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R.D.Pavel Rostislav Novotný, O.Praem. při svěcení obecních symbolů.
Slavnostní průvod vedly mažoretky Cheerladies z Třebíče. V defilé se předvedly před
prodejnou Jednota a u kulturního domu. Do pochodu a k poslechu v kulturním domě hrála
Vysočanka.
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Po slavnostních zdravicích paní ředitelky ZŠ a MŠ Předín Mgr. Ivany Suchnové
a starosty obce Arnošta Urbánka, následovalo otevření předínského muzea s expozicí
Knoflíkářství a Lnářství. Program slavností oživily krámky s ukázkou řemesel –
kovářství, pletení z pedigu, paličkování, šperkařství, hrnčířství, malování na hedvábí,
patchwork, perníkářství, řezbářství
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V kulturním domě byla připravena výstava fotografií, trofejí SDH Předín a koncert
dechové kapely Vysočanka a také dobré občerstvení.
K příležitosti oslav vydala Obec Předín brožuru mapující historii a zajímavosti obce,
prospekt Knoflíkářské expozice, pamětní předměty. Akce byla realizována za finanční
podpory kraje Vysočina.
•

Počasí si s námi pohrálo, v polovině října se náhle ochladilo, 13.10. se poprvé objevil
sníh, následující dny teploty klesaly pod bod mrazu, sněžilo, foukal vítr, sněhu
napadlo 20 cm.
V neděli 18.10. sníh roztál a zůstal jen na stinných místech.

•

V sobotu 6.prosince se sešli naši senioři se štěměšskými na tradičním setkání
v kulturním domě ve Štěměchách. Z Předína přijel plný autobus a tak se sál
ve Štěměchách zaplnil.
Starostové obou obcí přítomné přivítali, následoval kulturní program složený
z tramských písní prokládaný vtipnými scénkami.
K tanci a poslechu hrála skupina SAX BAND.  

•

19. 12. 2010 Vánoce, vánoce přicházejí....Sobotní odpoledne 19.prosince mohli naši
občané strávit v kulturním domě. Čekalo tam na ně naše malé muzeum tentokráte
vánočně vyzdobené s ukázkami různých betlémů. V předsálí byla připravena vánoční
výstava, pletly, pekly a ochutnávaly se tu vánočky a tradiční vánoční jídla jako
sladká švestková omáčka a kuba. K příjemnému posezení přispělo vánoční pohoštění
a hudba DUO. Kdo měl chuť a odvahu mohl si vyrobit a odnést domů pěkný vánoční
výrobek.
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•
•
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Na Štěpána připravila farnost Předín společně
se základní školou vánoční koncert a malé
rozjímání u jesliček. V kostele sv.Václava
se sešlo dost posluchačů, kteří uvítali malé
pozastavení a zklidnění ve vánoční době.
27.12.2009 se sešli občané mikroregionu
Podhůří Mařenky na nejvyšší hoře třebíčska na
Mařence. Bylo jich jako obyčejně hodně.
Vítání nového roku u vánočního stromu se
stalo tradicí, sešli jsme se o půlnoci a společně
přivítali nový rok 2010.
Letošní zima patří mezi ty s bohatou sněhovou
nadílkou. První měsíce nového roku 2010
přinesly bohatou sněhovou nadílku, která
lákala děti ven k dovádění na sněhu. Slunečné
zimní dny vytáhly některé občany z tepla svých
domovů k procházce zimní krajinou. Zima byla krásná, sněhová, ale moc dlouhá.
Ještě v březnu klesaly ranní teploty k -20oC a před Velikonocemi ležel na mnoha
místech sníh.

Plesová sezóna 2010 začala 23.1.2010 Hasičským plesem s hudbou NOICE
+ DUO MUSIC, v kulturním programu vystoupila taneční skupina Yocheved.
Druhým v pořadí byl 20.2.2010 Školní ples a skupina Proměny. Plesová sezóna byla
zakončena 27.2.2010 plesem TJ SLAVIA Chlístov.
10.3. 2010 se v kulturním domě uskutečnila beseda „O dolování zlata v širším okolí
Hor u Předína na západní Moravě“ s předními odborníky Stanislavem Houzarem, Ph.D.,
Ing. Pavlem Škrdlou, RNDr. a Mgr. Milanem Vokáčem, Ph.D. Kdo přišel, dozvěděl se řadu
zajímavostí o výskytu zlata v této oblasti, o středověkém osídlení zlatonosného revíru,
zaniklých středověkých osadách, historických pramenech o dolování zlata ( historické
mapy, nález hornických želízek, znatelné pozůstatky v krajině do dnešní doby – odvaly,
propadliny, jámy ...). „Zlatou“ tradici této oblasti dokumentují také pověsti např. O zlatém
kvítku, O povstání horníků,...
•
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Závěrem je třeba říci, že :
historická těžba z rozsypů a primárních ložisek proběhla v několika
etapách od poloviny 13. do počátku 15.století ( Štítky ) a ve druhé polovině
16.století
těženy byly křemenné žíly s Ag-zlatem v rulách moldanubika. Průměrný
obsah v rudě je 5-7g/t, lokálně i 100g/t.
archeologický průzkum oblasti zpřesnil lokalizaci zaniklých osad
souvisejících také s dolováním zlata. Středověká sídlištní síť byla poměrně
pravidelná a oblastí procházely důležitější komunikace – stezky
osada Malý Štítek, Velký Štítek , Jenišov, Hory, Opatov a pravděpodobně
i Předín měly hornicko-zemědělský ráz
zlatonosné zrudnění mělo oproti jiným podobným revírům v Čechách
a ve Slezsku spíše menší rozsah a nejbohatší partie byly do poloviny
14. století již vyčerpány

Pro zájemce o tuto problematiku bude koncem dubna nebo počátkem května (podle
počasí) připravena vycházka do přírody s výše uvedenými odborníky spojená
s pozorováním pozůstatků po těžbě přímo v terénu.
Co nás čeká :
•
3.4. a 4.4. 2010 divadelní hra se zpěvy POSKALÁK v nastudování předínských
ochotníků Hodinu před zahájením obou představení můžete navštívit předínské
muzeum velikonočně naladěné.
•
24.4.2010 zábava SDH Předín BAGR + ZEUS
•
30.4.2010 stavění máje + čarodějnické tvoření pro rodinné a přátelské týmy. Vezměte
sebou „hadry“ (šaty, punčocháče, šátky,...) na výrobu čarodějnic, k dispozici budou
dřevěné kostry na čarodějnice a seno na vycpání figuríny. Uvidíme kolika čarodějnicemi
se nám podaří ozdobit předínská hranice !!! Občerstvení zajistí Sokol Předín.
•
7.5.2010 zábava SDH Předín EXTÁZE + NOISE
•
PŘEDÍN CUP
•
15.8.2010 O pohár starosty obce – Jihlavská OPEN liga – hasičská soutěž
•
28.8. 2010 Loučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti
•
25.9.2010 pouťová zábava SDH Předín MARATON
•
27.9.2010 pouťová zábava SDH Předín REFLEXY
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Předínské minimuzeum
Vážení občané,
rozhodli jsme se rozšířit naše stávající expozice – knoflíkářství a lnářství o další poznatky
z historie dolování zlata v okolí Hor. Navázali jsme spolupráci s předními odborníky Stanislavem
Houzarem, Ph.D., Mgr. Milanem Vokáčem, Ph.D., a Ing.Pavlem Škrdlou, RNDr. Ve středu
10.3.2010 se v kulturním domě uskutečnila beseda s těmito odborníky a za všechny zúčastněné
mohu říci, že byla velmi dobře připravena a dozvěděli jsme se leccos zajímavého a poučného.
Na tuto besedu bude koncem dubna nebo počátkem května navazovat vycházka zaměřená
na pozorování pozůstatků po těžbě zlata přímo v terénu. Včas se o ní dozvíte na internetových
stránkách obce a na vývěsce.
Já sám doufám, že se postupně dopracujeme k dalším zajímavostem z našeho okolí a že budeme
moci občanům a turistům ukázat, co vlastně byly Hory před stovkami let a aby to neupadlo
v zapomnění.
Chtěl bych poděkovat všem místním lidem, kteří spolupracovali na vzniku obecního muzea.
Vážím si jich, protože bez nich by se nám to nepodařilo vybudovat. Velký dík patří OÚ Předín
a také naší místostarostce Miluši Pospíšilové, která pílí a pracovitostí obohacuje muzeum a jsem
za to nesmírně rád „ ve dvou se to táhne líp“.
Miroslav Sedláček,ml.

Co se děje ve škole mateřské.....
ZÁPIS DO ŠKOLY
Celý leden se děti připravovaly k zápisu do 1třídy ZŠ. Procvičovali jsme barvy základní
i doplňkové, geometrické tvary, prostorové vnímání: nad, pod, vedle, vpravo, vlevo - což se
dětem často plete. Také jsme počítali od 1 do 6 a děti určovaly co je více či méně nebo stejně.
V tělocvičně jsme si vyzkoušeli obratnost – hod míčem na cíl i do dálky, chůzi po lavičce
a přeskoky. Stříhání podle čáry byla pro děti hračka, to mají natrénované už delší dobu, pořád
něco z papíru stříháme a vyrábíme.
Zápis do 1 třídy ZŠ se v Předíně konal 20.1.2010 Děti šly s velkým elánem a nadšením, každý
si připravil básničku nebo písničku. Bylo zapsáno 14 dětí – budoucích prvňáčků. Přeji všem, ať
jim ten elán, nadšení a radost vydrží hodně dlouho.
Jana Málková – učitelka mateřské školy
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 13. března ožil kulturní dům v Předíně hudbou a dětskými hlasy. Konal se zde
Dětský maškarní karneval, který pořádala tentokrát mateřská škola, účinkovala zde profesionální
skupina Divadla BOBO Jihlava.
Pro děti byl připraven bohatý program: tance, soutěže, tombola a občerstvení.
Na karneval kromě nadšených dětí přišlo i hodně rodičů a babiček. Díky patří rodičům, kteří pro
děti připravili hezké masky princezen, šašků, kovbojů, indiánů aj. a za to jim jistě byla odměna
veselá nálada, která po celé odpoledne v kulturním domě vládla.
Lenka Svobodová – učitelka mateřské školy
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SPORTOVÁNÍ S MÁMOU, TÁTOU .....
Ve čtvrtek 4.2.2010 nám dětem z MŠ Předín paní učitelky připravily velké zimní sportování.
Měli jsme sjíždět svah, třeba na bobech, saních, lyžích, snowboardech nebo třeba jen na lopatách.
Sněhu bylo dost, a nic nebránilo ve sportovním radování. Účast maminek, tatínků, babiček
i dědečků byla hojná, a tak se nám akce zdařila. Na sněhu proběhly také závody přeborníků
v jízdě na saních. Stihli jsme postavit i krásnou usměvavou sněhovou chobotnici. Domů nás
zahnal až za nehty lezoucí mráz a červené tváře. Díky patří všem, kteří nám pomohli tuto akci
připravit (prohrnutý svah a upravená cestička pro výšlap), ale také všem, kteří neseděli doma
a akce se zúčastnili.

A aby toho nebylo málo a přes zimu jsme nelenošili, připravily nám paní učitelky ještě jeden
sportovní zážitek. Bylo to cvičení rodičů s dětmi na velkém míči. A to byla paráda. Před zimou
a mrazem jsme se tentokrát schovali v tělocvičně ZŠ. Cvičení vedla paní učitelka Jana Báňová,
která prošla odborným kurzem. Na míčích jsme seděli, skákali a kouleli jsme se po něm, no
zkrátka jsme na něm vyváděli „psí kusy“. A nám i našim maminkám se to moc líbilo. Naučili jsme
se také spoustu básniček, které celé cvičení doprovázely. Zbyla nám chvilka i na to, abychom
jako velcí školáci, vyzkoušeli opravdové nářadí v tělocvičně. A k tomu byla potřeba velká dávka
odvahy, ale zvládli jsme to všichni. Na konci cvičení na nás čekalo sportovní blahopřání a malá
odměna. A protože jsme všichni šikovní a obratní, naše malé sportování se nám opravdu vydařilo.
Jana Báňová – učitelka mateřské školy

a ve škole základní
NENUDÍTE SE ?
Žáci naší školy mají možnost se zapojit do nejrůznějších mimoškolních aktivit, této možnosti
však využívá pouze část z nich.Nabídka je opravdu pestrá a zahrnuje sport , kulturu, tanec,
historii, výtvarné práce, angličtinu, počítače, přírodu a jiné.
Již třetím rokem se v naší škole hraje košíková pod vedením pana učitele Tesaře. Nejprve
hrály pouze dívky, nyní mají své družstvo chlapci. Dívky trénují 2x týdně po dvou hodinách,
chlapci 1x týdně. Hodiny v propocených tričkách dívky zúročily v okresním turnaji 24.3.2010
v Třebíči, kde vybojovaly druhé místo a postoupily do krajského kola.
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V letošním školním roce jsme nabídku mimoškolní činnosti rozšířili o aktivitu, po níž rodiče
již delší dobu volali, a sice o taneční kroužek. Každé úterý sem dojíždějí lektorky z taneční školy
M-Style z Třebíče a učí naše nejmenší i větší žáky tancovat. Své první vystoupení předvedli
na školní akademii 28.3.2010 a sklidili zasloužený potlesk.
Rovněž zde pokračuje činnost hudební školy YAMAHA. Hra na hudební nástroj ovšem
vyžaduje nesmírnou trpělivost a píli, na což mnohdy naráží snaha rodičů, aby jejich děti hrály.
Ty ovšem nechtějí ze svého internetového programu nic slevit, a tak raději přestanou chodit
„na klávesy“ nebo „ na kytaru“. Pokud žáků ještě ubude, YAMAHA zde skončí (a bude to škoda).
Dále si žáci oblíbili výtvarný kroužek s názvem Šikovné ruce (říkají jim „šikovky “).
Přijďte se někdy podívat, co dokážou pod vedením paní učitelky Chaloupkové vyrobit
a vyzdobit tím celou školu.Výrobky s velikonoční tématikou si můžete prohlédnout na výstavce
v kulturním domě právě o Velikonocích.
Malí zpěváčci si říkají „Pavoučci“, mají krásná žlutá trička s tímto roztomilým zvířátkem
a snaží se za klávesového doprovodu paní učitelky Vídenské o jednohlasý i vícehlasý zpěv.
Pěkné vystoupení měli na Vánoce v kostele, teď jste je mohli vidět na akademii, příště na setkání
s důchodci. Jen ty texty, ty texty kdyby jim šly samy do hlavy.
Nově též funguje hudební kroužek, ve kterém se žáci učí hrát na flétnu.Tento obor si vybrala
paní učitelka Špačková, zatím jej navštěvuje pět žáků.
Sportovní hry pro mladší žáky organizuje paní učitelka Libuše Vyhnálková. To máte vidět tu
energii, která z nich vyzařuje, když se na ně chystají. A tu potřebují vybít!
Všudepřítomné počítače nemůžeme vynechat. Kroužek pro malé děti vede paní učitelka
Broňa Kučerová, pro starší pan učitel Tesař.
Další kroužek je naukový- je to angličtina pro nejmenší, tedy pro děti 1. a 2. třídy. S těmito
malými žáčky dělá první anglické krůčky paní učitelka Vendula Jašková.
Straší žáci, a někteří opravdu vážně, se zajímají o historii obce a okolí. Do těchto tajů je
v kroužku mladých historiků zasvěcuje pan učitel Augustin, odborník na slovo vzatý.
Kdo má rád přírodu, může chodit chytat ryby do Strhanky pod dohledem pana Ivana Honse
a pana Františka Svobody, kteří vedou rybářský kroužek.
A co naši mladí fotbalisté? Ti trénují, až se hory zelenají. Fotbalovou přípravku vede pan
Bohumil Vídenský, starší pan Mouca. A ti úplně nejmenší, ti chodí kopat v neděli dopoledne
s tatínky a maminkami. To by bylo, aby ten fotbal v Předíně za pár let nebyl ke koukání!
Někteří žáci doslova nevědí, kam dřív skočit, když chtějí zároveň zpívat, tancovat, hrát
na hudební nástroj, něco si vyrobit a ještě si zakopat do míče. Jsou však i tací, kteří nemají o nic
z nabízených aktivit zájem, stačí jim počítačové hry. Naštěstí jich není většina.
Mgr.Ivana Suchnová, ředitelka ZŠ a MŠ Předín
VENKOVSKÁ KOMUNITNÍ ŠKOLA
V roce 2008 se naše obec společně s mikroregionem Podhůří Mařenky stala členem místní
akční skupiny (MAS) Podhorácko. MAS Podhorácko ve spolupráci se dvěma dalšími MAS
(MAS Sdružení Růže a MAS Nad Orlicí) uspěla v projektu s názvem „Venkovské komunitní
školy“ z Programu rozvoje venkova (Realizace projektů spolupráce). Cílem projektu je založení
a podpora fungování vesnických komunitních škol. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 9 škol
ze všech tří MAS (z každé 3 školy). Z našeho území jsou to školy z Předína, Okříšek a Rokytnice
nad Rokytnou. Každá škola obdrží finanční příspěvek na dovybavení učeben a na rozjezd
komunitní školy. Z těchto finančních prostředků zakoupí naše škola např. interaktivní tabuli, dva
počítače, keramickou pec, proběhne rekonstrukce cvičné kuchyně a částečně se z těchto financí
budou hradit nabízené kurzy, které budou minimálně o 1/3 levnější.
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Co je to venkovská komunitní škola?
Komunitní školou se může stát jakákoliv škola, která se chce stát centrem aktivního trávení
volného času. Komunitou pak chápeme společenství lidí žijících v naší obci. Hlavní myšlenka
vychází z toho, že škola je vlastníkem velkého potenciálu lidských a materiálních zdrojů a byla
by škoda jej využívat pouze v dopoledním vyučování žáků a odpoledne, tedy po skončení výuky,
nechat školu zavřenou. Komunitní škola je tedy otevřená veřejnosti také v odpoledních a večerních
hodinách, snaží se přilákat rodiče a další obyvatele obce vhodně sestavenými aktivitami, které
vycházejí z potřeb komunity. Škola pak organizuje např. kurzy cizích jazyků, sportovní aktivity,
kurzy informačních technologii, umění, apod. Je třeba na tomto místě zdůraznit, že to vše se děje
za úplatu, tedy za kurzovné, které jde zčásti ve prospěch školy (samozřejmě je tento nevelký
zisk použit k rozvoji školy) a další části příslušným lektorům. Hlavním cílem komunitní školy je
umožnit členům komunity setkávat se a vzdělávat se v místě svého bydliště.
V dnešní „neustále se učící“ společnosti již není pochyb o potřebě, lépe řečeno nutnosti,
celoživotního vzdělávání. Možnosti vzdělávání dospělých na venkově jsou minimální nebo
žádné. Projektem „Komunitní škola“ lze situaci obrátit k lepšímu.
Od září letošního roku začnou v naší škole probíhat následující kurzy:
Kurz angličtiny pro začátečníky
Kurz angličtiny pro pokročilé
Počítačový kurz pro začátečníky
Počítačový kurz pro pokročilé
Keramika
Tradice rukodělných prací
Tradiční recepty z Vysočiny
Nabízené kurzy budou pro všechny předínské občany, ale i pro občany sousedních obcí. Bližší
informace se včas dozvíte a zájemci se budou moci přihlásit na základě připravované ankety,
kterou dostanete všichni do svých schránek v průběhu letních prázdnin. Již nyní můžete přemýšlet,
který z výše uvedených kurzů Vás oslovil a v případě zájmu, který byste rádi absolvovali.
Eva Boudová, radní obce

Sokol Předín – mladší přípravka
Mužstvo začalo trénovat na konci srpna při týdenním soustředění, které jsme uspořádali
za pomoci rodičů na okříšské chatě u Vidláku. Toto soustředění nás mělo připravit na podzimní
část sezóny. Z tohoto důvodu byl uzpůsoben i dvoufázový trénink na fotbalovém hřišti v Opatově.
Během celého podzimu jsme trénovali v úterý a čtvrtek na předínském hřišti.
Letošní soutěž mladší přípravky 4+1 má devět účastníků, kde se utká každý s každým třikrát.
To znamená, že každé mužstvo odehraje během celé sezóny 24 utkání (12 na podzim a 12 v jarní
části).
V podzimní části soutěže jsme předváděli kvalitní výkony a mezi mužstvy z třebíčského
okresu jsme nenašli přemožitele.
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Tabulka po podzimní části

1. Předín

12

12

0

0

77: 8

36

2. Vladislav

12

10

0

2

84: 15

30

3. FŠ Třebíč A

12

10

0

2

79: 15

30

4. Radkovice

12

8

0

4

81: 28

24

5. FŠ Třebíč B

12

4

0

8

53: 67

12

6. Okříšky

12

4

0

8

23: 74

12

7. Jaroměřice

12

2

0

10

18: 64

6

8. FŠ Třebíč C

12

2

0

10

21: 89

6

9. Studenec

12

2

0

10

14: 90

6

Naše mužstvo během podzimu nastupovalo v následující sestavě: V brance se střídali Michal
Špaček a Vanda Vyhnálková. V poli se na jednotlivých postech střídali: Hekrle Vojtěch, Michálek
Radim, Klouda Adam, Báňa Vojtěch, Diviš David, Poláková Zuzana, Horáček Tomáš, Obůrková
Kateřina, Orawski Adrian.
V zimní přestávce jsme trénovali 2x týdně. Od začátku listopadu, kromě vánočních a jarních
prázdnin. Středeční trénink probíhal v tělocvičně ZŠ Předín a k sobotnímu jsme zajížděli
do tělocvičny v Želetavě.
Abychom nevypadli ze zápasového rytmu, tak jsme se zúčastnili několika halových turnajů.
7.11.2009 - halový turnaj pořádaný FŠ Třebíč
V kvalitním mezinárodně obsazeném turnaji (AS Trenčín, AFK Chrudim, FC Slovan
Havlíčkův Brod, FŠ Třebíč, atd.) jsme z deseti účastníků obsadili 6. místo s bilancí 1-2-2 a skórem
5:10.
13.12.2009 - halový turnaj pořádaný FŠ Třebíč
Opět velmi kvalitně obsazený turnaj mužstvy hrajícími krajské přebory (FC Vysočina
Jihlava, SK Moravská Slávia Brno, FC Žďas Žďár nad Sázavou, FŠ Třebíč, atd.) jsme z deseti
účastníků obsadili 6. místo s bilancí 1-3-1 a skórem 6:7.
10.1.2009 - halový turnaj pořádaný HFK Třebíč
Na turnaji, kterého se zúčastnila mužstva (SK Moravské Budějovice, HFK Třebíč, FK JAPO
Střelice, FC Spartak Velká Bíteš, atd.) jsme dosáhli v letošní halové sezóně našeho nejlepšího
výsledku. Ze sedmi účastníků jsme obsadili 3. místo s bilancí 4-1-1 a skórem 18:5.
23.1.2010 – halový turnaj „PŘEDÍNSKÝ TUČŇÁK 2010“
Opět jsme po loňském organizačním úspěchu za pomoci rodičů hráčů uspořádali halový turnaj
v tělocvičně ZŠ Želetava. V tomto ročníku se nám jej podařilo obsadit kvalitními mužstvy (FC
Kuřim, FC Velké Meziříčí, HFK Třebíč, TJ Tatran Starý Lískovec, atd.). Po dobře odehraných
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zápasech se nám, ale nepodařilo vybojovat stupně vítězů a zůstali jsme těsně pod nimi. Z osmi
účastníků jsme vybojovali 4. místo s bilancí 2-3-2 a skórem 9:9.
13.3.2010 - halový turnaj pořádaný FŠ Třebíč
Posledního letošního halového turnaje opět kvalitně obsazeného (FC Vysočina Jihlava, ČAFC
Židenice Brno, FC Kuřim, FŠ Třebíč) jsme z deseti účastníků obsadili 7. místo s bilancí 2-0-3
a skórem 7:15.
Na těchto výborných výsledcích našeho mužstva v jednotlivých turnajích se podíleli
následující hráči: Báňa Vojtěch, Diviš David, Hekrle Vojtěch, Horáček Tomáš, Kalina Zdeněk
(nový hráč od listopadu 2009), Klouda Adam, Michálek Radim, Obůrková Kateřina, Orawski
Adrian, Poláková Zuzana, Špaček Michal (ukončil hráčskou činnost v prosinci 2009), Trnka
Michal, Vyhnálková Vanda (ukončila hráčskou činnost v březnu 2010).
Dále nám pak na třech turnajích vypomohl Vídenský Vojtěch (v současnosti hostování
v HFK Třebíč), který byl zároveň na dvou turnajích vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Tímto děkuji všem hráčům a hráčkám za vzornou reprezentaci předínského fotbalu a rodičům
za trpělivost při trénincích, zápasech a turnajích.

Letní tábor okříšská chata
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Bohumil Vídenský

Kino
Letošní sezónu jsme zahájili již tradičně s příchodem jara v neděli 28.3, a to volným
pokračováním divácky úspěšné letní „vinařské“ komedie Bobule. Na další jarní a letní termíny
jsme pro vás připravili jednak několik hitů z konce minulého roku, které jsme vzhledem k obvyklé
zimní přestávce nemohli obehrát dříve, jednak aktuální „trháky“, které právě nyní obsazují přední
příčky týdenních žebříčků návštěvnosti. Do první skupiny patří např. dvěma Oscary oceněný
nejlepší animovaný film loňského roku Vzhůru do oblak (uvedeme 11.4.), dále katastrofický
sci-fi thriller o očekávaném „konci světa“ 2012 (25.4), vítězný snímek letošních Českých lvů
Protektor (9.5.), válečný thriller kultovního režiséra Quentina Tarantina Hanebný pancharti
(6.6.) nebo dva díly romantického hororu Twilight Zone – Stmívání (20.6.) a Nový měsíc
(27.6.). Z aktuálních hitů bych zmínil především nejúspěšnější světový film od dob Titanicu
(mimochodem od téhož režiséra), sci-fi Avatar (23.5.), nové české komedie Doktor od Jezera
hrochů (13.6.) a Ženy v pokušení (4.7.) či novou adaptaci oblíbené Alenky v Říši divů (11.7.).
A jak si vlastně místní kino vedlo v loňském roce? Za zvláštní zmínku zde stojí vůbec první
trojrozměrné promítání s polarizačními brýlemi, které se u nás uskutečnilo na konci června
a diváky bylo velmi příznivě přijato. Ukázalo se, že za trojrozměrnými zážitky není nutné cestovat
desítky kilometrů až do krajských měst a platit vstupné v řádech stokorun. Belgicko-americký
animovaný snímek Cesta na měsíc 3D se tak zařadil k nejnavštěvovanějším titulům loňského
roku. Celkově dosažené výsledky roku 2009 uvádím v následujícím přehledu, kde najdete pro
porovnání i údaje z předloňska:
rok

2009

2008

představení

36

37

celková návštěvnost

1.481

1.466

celkové tržby

56.546,- Kč

56.114,- Kč

průměrná návštěvnost

41,14

39,62

průměrné vstupné
38,18 Kč
38,28 Kč
Z ukazatelů je zřejmé, že návštěvnost i tržba se u nás loni navzdory průběžným výsledkům
a opačným tendencím nakonec nepatrně zvýšily a že průměrná návštěvnost (což je oficiálně
poměřovaný ukazatel) oproti předloňsku vzrostla hned o 3,84 %. Za zmínku stojí zejména
porovnání s celostátním průměrem, který v roce 2009 dosáhl podstatně nižší hodnoty než u nás
(30,93 diváka na 1 představení). Zbývá ještě dodat, že průměrné vstupné v českých kinech loni
činilo již 100,33 Kč! Z těchto dvou údajů si úsudek o životaschopnosti a „konkurenceschopnosti“
našeho kina jistě uděláte sami.
Z filmů, které měly u nás v loňském roce největší divácký úspěch, uvádím prvních pět, kterým
se podařilo překonat hranici 75 návštěvníků:
1.
Doba ledová 3 (1.11.09)
162 diváků
2.
Cesta na Měsíc 3D (28.6.09)
101
3.
Madagaskar 2 (5.4.09)
94
4.
Líbáš jako Bůh (5.7.09)
90
5.
Peklo s princeznou (21.6.09)
77
Jak je vidět, nejlépe tentokrát v Předíně uspěly americké animované komedie pro celou rodinu
(z toho jedna napůl evropská, promítaná trojrozměrně) a teprve po nich česká komedie (celostátně
nejnavštěvovanější film loňského roku) či hraná pohádka.
Nezbývá mi už nic jiného, než vás všechny na naše promítání co nejsrdečněji pozvat – a to jak
stálé diváky, kteří si do našeho kina nacházejí cestu ze širokého okolí, tak ty, kteří si nový a dobrý
film už dlouho neužili ve ztemnělém sále a na širokém plátně. Těšíme se na vás!
Karel Střecha
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Knihovna
Od loňského roku došlo v naší knihovně k určitým změnám. Někteří čtenáři nemohli
navštěvovat knihovnu častěji kvůli krátké otevírací době. Proto se provedla změna - otevřeno
je nyní pouze v úterý od 14. hodin, ale do 16.30 hodin. Další důležitou změnou v knihovně
je druhý počítač, který usnadňuje půjčování knih. Dříve se musel z každé knihy při půjčování
vyndávat výpůjční lístek. Dnes se knihy půjčují přes počítač a tak je tato práce usnadněna.
Také časopisy se nyní budou půjčovat přes počítač a tak se musí do každého časopisu nalepit kód.
Nyní máme na půjčování 4 časopisy. Je to Vlasta, Květy , Receptář a ABC. Od letošního roku je ještě
objednaný časopis Moje Země. Do knihovny bylo také zakoupeno mnoho nových knih, jak pro děti, tak
pro dospělé. Každý, kdo navštíví knihovnu si nějakou pěknou knihu podle vlastní volby určitě vybere.
Ještě bych chtěla upozornit čtenáře, kteří ještě stále nevrátili knihy, které je potřeba zapsat
do počítače, aby tak učinili co nejdřív.
Dana Brychtová – knihovnice

Předplatné do Horáckého divadla v Jihlavě
Kdy se přesně začalo jezdit do Horáckého divadla v Jihlavě je nezjistitelné. První datování
je psáno k r.1989, kdy předplatné zajišťoval pan učitel Zabloudil a bylo 18 až 25 předplatitelů.
Postupem času začal jejich počet klesat a svoz autobusem HDJ byl ohrožen. Tehdy se
jezdívalo delší trasou přes Kněžice a Brtnici. Mnohdy jsme za zimních měsíců touto trasou
dorazili opožděně. V roce 1994 se nám počet předplatitelů zvýšil.V Předíně se nahlásilo 15
divadelních příznivců a na Horách dokonce 5. Od tohoto roku se počet vyšplhal až na 27.
Protože i ve Štěměchách se počet zájemců zvýšil, byl nám přidělen samostatný autobus pro trasu
Štěměchy - Předín - Hory. Od roku 2005 se k nám přidali 3 abonenti z Lesné. V letošním roce je
nás celkem 17 pravidelně jezdících.
Přihlášky na předplatné září 2010 až červen 2011 se podávají do konce dubna u Zdeny
Brabencové, která vám sdělí podrobnosti.
Zdena Brabencová

Zajímavá místa v okolí
Tentokrát vás zveme na Kobylí hlavu, druhý nejvyšší kopec okresu Třebíč s výškou 687,8m,
který leží v katastru naší obce. Z Předína se na něj pohodlně dostanete na kole po silnici kolem
hájovny na Hadí hoře, potom odbočíte doleva a po pěkné silnici se okolo studánek Tři pramínky
a vyšlapání několika kopečků ocitnete u hájovny pod Kobylí hlavou a odtud už je to jen kousek
na samý vrchol. Když se vrátíme zpět k hájovně a popojedete ještě kousek směrem na Chlístov
naskytne se vám úchvatný rozhled do dálky a to od Žďárských vrchů až po pálavské kopečky.
Je také vidět Třebíč a vesničky roztroušené v krajině. Po pravé straně se červená střecha zámku
Sadku. Je tu krásně, můžete si zde odpočinout, připomenou si pověst vážící se k tomuto kopci
a potom se vydat zpět.
Miluše Pospíšilová
Vydal: Obecní úřad Předín jako svůj zpravodaj za období květen 2009 - březen 2010
Obecní úřad Předín, 675 27 Předín 243, IČO : 290 181, evid.č. MK ČR E 10091
Redakční rada: Miluše Pospíšilová, Eva Boudová.
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„Hejkálci na Kobylí hlavě“
Kobylí hlava je vrch mezi
Chlístovem a Heralticemi.
Od nepaměti prý se tady
zdržovali hejkálci. V noci
honili v lese zvěř a přitom
hrozně hejkali. To jejich
houkání za tmavých nocí
bylo dobře slyšet v okolních
vesnicích a také někteří lidé až
z Předína a Opatova tvrdili, že
je slyšeli.
Co se kdysi přihodilo
sedláku Svobodovi. Ten jel
pro palivové dříví do lesa
na Kobylí hlavu, a protože
dříví chtěl týž den vézt na trh
do Třebíče, vyjel z domu ještě
před svítáním. Noc byla jasná,
obloha posetá hvězdami
a měsíc vrhal mdlé světlo
na cestu vedoucí lesem. Jelo
se mu dobře.
Hověl si na kozlíku, a aby mu nebylo chladno, zabalil se do teplého kabátu a nohy přikryl
dekou. Najednou ho z podřimování vyrušilo jakési volání. Zbystřil sluch. Opět někdo z dálky
volal: „Hej, hej, hej!“ To bude jistotně hajný, zabručel sedlák a také třikrát zavolal. Nikdo však
hodnou chvíli na jeho volání neodpovídal.
Najednou pozoroval, že koně zpomalili, jedou velmi pomalu, nepokojně. Seskočil z vozu,
pohladil koně a ucítil, že jsou zpocení.
„To mi nejde na rozum, cesta vede zatím po rovině a koně táhnou jen prázdný vůz,“ divil se
Svoboda a kroutil hlavou.
Vyskočil znovu na kozlík, a jak se ohlédl dozadu, ve svitu měsíčních paprsků zahlédl jakousi
tmavou postavu s divnou kapucí na hlavě.
V sedlákovi se zatajil dech.
„To bude hejkálek, Pán Bůh se mnou a zlý pryč!“ vyděsil se a v momentu omdlel.
Zakrátko se z mdloby probral. Rozhlíží se opatrně kolem, nikde nikdo, byl sám. Z Heraltic
slyšel zpívat kohouty a po hejkálkovi nebylo na voze ani památky. Tak popojel s koňmi ke hranici
dříví, které tam měl připraveno, naložil polena na fůru a zrovna když se chystal k odjezdu, všiml
si přicházejícího hajného. Hned mu začal podrobně líčit, co ho potkalo.
Hajný poslouchal a rozvážně povídá:
„Buďte nakonec rád, že to bylo takhle, mohl jste dopadnout daleko hůř. Já moc dobře vím, co
hejkálci v těchto místech dovedou. Ale mohou vyvádět jenom do kohoutího zakokrhání, pak jejich
moc končí a musí se až do příští noci skrýt.“
Po tomto setkání s hejkálkem už sedlák Svoboda v noci pro dříví na Kobylí hlavu nejezdil.
Když později svým vnukům a vnučkám vypravoval, co se mu tenkrát přihodilo, nezapomněl jim
připomenout, aby se hejkálkům neposmívali a hlavně po nich volání neopakovali.

