PŘEDÍNSKÝ
ZPRAVODAJ č. 40

Pohled na Předín z pastviště (nynější Obora).

Vážení občané,
v těchto dnech, kdy se Vám dostává do rukou již 40. vydání předínského zpravodaje,
zbývá už jen týden do nových komunálních voleb na období 2018 – 2022. Volby jsou
vypsány na dny 5. a 6. října 2018 a jsou v našem volebním obvodu spojeny také s volbami do jedné třetiny Senátu PČR. Při nadcházejících volbách bude z rozhodnutí voličů
vznikat nové zastupitelstvo obce a na základě získaných mandátů budou pak na ustavujícím zasedání voleny nové orgány obce. Je to tedy opět ta nejlepší příležitost zhodnotit,
z pohledu občana – voliče, uplynulou činnost stávajícího zastupitelstva a jeho orgánů.
Proto si Vás dovoluji pozvat i k letošním volbám.
Končí tedy volební období 2014 – 2018. I když mi z titulu mé funkce nepřísluší hodnotit kvantitativně ani kvalitativně uplynulé období, lze konstatovat, že téměř všechny
prioritní body schváleného rozvojového dokumentu na roky 2014 – 2018 – (20) jsou
splněny, nebo jejich plnění probíhá.
Závěrem mého úvodníku chci poděkovat všem zastupitelům, institucím, spolkům
i všem ostatním subjektům a zejména všem spoluobčanům, kteří jakýmkoli způsobem
přispěli k rozvoji naší obce.
Arnošt Urbánek, starosta

Na co se můžeme těšit v brzké době?
28. 9. pouťová zábava SOKOL Předín – KALYBR
29. 9. pouťová zábava SDH Předín – Next
30. 11. Vánoční tvoření
1. 12. Mikulášská zábava – Matador + Next
6. 12. Rozsvícení vánočního stromu
9. 12. Vánoční jarmark
31. 12. Silvestr v KD
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Oslavy 100. výročí vzniku republiky
Sté narozeniny naší republiky oslavíme v pátek 26. 10. 2018 slavnostním lampionovým průvodem a vysazením lípy.
Ke kořenům lípy bude uložena schránka s poselstvím pro příští generace. Na tuto
slavnostní akci zveme srdečně všechny občany Předína i okolních obcí. Sraz účastníků
bude v 17:30 na školní zahradě. Po státní hymně a projevu pana starosty bude vysazena
lípa, poté projde obcí lampionový průvod. Na závěr se mohou všichni ohřát u ohně na
školní zahradě, případně si opéct špekáček, též budou podávány teplé nápoje.
A na co se můžeme těšit v kostele sv. Václava:
28. 9. 11:00 Slavnost sv. Václava
29. 9. 15:30 nedělní mše (přesunuta na sobotu s nedělní platností)
2. 12. 11:00 1. adventní neděle – žehnání adventních věnců
16. 12. 16:00 3. adventní neděle – Předvánoční koncert
24. 12. 18:00 Štědrovečerní mše svatá
25. 12. 11:00 Boží hod vánoční
26. 12. 11:00 Slavnost sv. Štěpána
1. 1.
11:00 Novoroční mše
Do kostela můžete zavítat nejen v tyto uvedené termíny, ale i každou neděli v 11:00, kdy
se koná pravidelná mše. Obzvláště kouzelná je atmosféra při Štědrovečerní mši.
2019
26. 1.
23. 2.

Hasičský ples - Kalybr
Ples Sokola Předín - Credit

100 let od vzniku samostatného Československa
Mohli bychom polemizovat o tom, zda připomínat sté výročí vzniku Československé republiky,
když jsme již pouze Česká republika. Mladší generace v dnešní době prakticky netuší, proč máme
28. říjen den volna. Před sto lety to ovšem byl den,
kdy Češi a Slováci slavili svobodu a nezávislost na
Rakousku-Uhersku. Pro náš národ to byl významný a zlomový okamžik. V ten den se začaly psát
nové dějiny…
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Konec I. světové války je na spadnutí. V lednu 1918 americký prezident Woodrow
Wilson přednesl Kongresu čtrnáct bodů, v nichž byly obsaženy zásady k ukončení první
světové války a ve kterých se hovořilo také o autonomii (ale ne o samostatnosti) pro
národy habsburské monarchie.
Prozatímní exilová vláda v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, ministrem zahraničí Edvardem Benešem a ministrem vojenství Milanem Rastislavem Štefánikem
byla ustavena 26. září 1918 a 18. října v Paříži publikovala tzv. Washingtonskou deklaraci (dokument československého zahraničního odboje, v čele s T. G. Masarykem,
který byl odpovědí císaři Karlu I. na jeho snahu uchránit federalizací územní celistvost Rakousko-Uherska), která v podstatě znamenala vyhlášení samostatnosti. V textu adresovaném do Washingtonu vládě USA odmítla exilová vláda autonomii českého
a slovenského národa ve federalizovaném Rakousko-Uhersku.
„Věříme v demokracii - věřme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší.“
stálo v závěru textu
Ústředním orgánem domácího odboje byl Národní výbor československý, jehož
předsedou byl Karel Kramář. Výbor připravoval převzetí moci a vytvářel strukturu budoucího státu.
V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti byl jednou z otázek vývoz potravin ze
země na frontu. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob.
Když 27. října 1918 vídeňská vláda vyjádřila ochotu jednat o mírových podmínkách
prezidenta Wilsona, Pražané to pochopili jako kapitulaci monarchie. Vypukly živelné
demonstrace, které 28. října 1918 vyvrcholily vyhlášením samostatnosti a v zemi převzal moc Národní výbor, reprezentovaný pěticí „mužů 28. října“ - Čechy Aloisem Rašínem, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a Slovákem Vavrem
Šrobárem.
28. říjen 1918
V ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního
výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva
o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první
zákon o zřízení samostatného státu.
Samostatný stát československý vstoupil v život.
zákon 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého
Mezitím v Ženevě jednala česká delegace vedená Kramářem s představiteli zahraničního odboje v čele s Benešem. Jednání skončila 31. října a bylo na nich rozhodnuto,
že Československo bude republikou a Masaryk prezidentem.
Intenzivně se jednalo i na Slovensku - 30. října byla přijata Martinská deklarace,
která vyhlásila právo na nezávislost slovenského národa a zároveň vyjádřila vůli Slováků žít ve společném státě s Čechy. V listopadu pak Národní rada uherských Rusínů
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souhlasila s plánem na připojení Podkarpatské Rusi k ČSR (definitivně se tak stalo až
10. září 1919).
Vyhlášení republiky bylo programem první schůze revolučního Národního shromáždění v pražském Thunovském paláci 14. listopadu 1918. Na téže schůzi byl Masaryk zvolen prezidentem a byla ustavena i vláda vedená Karlem Kramářem.
T. G. Masaryk zasloužil se o stát
zákon č. 22/1930 Sb. z. a n., o zásluhách T. G. Masaryka
První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo česky, německy,
slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky nebo též
rumunsky.
„Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“
slova, která zazněla na Václavském náměstí 28. října
Náš národ a demokracii čekalo ještě mnoho zkoušek:
- 1938 – Mnichovská dohoda (postoupení pohraničního území Německu) - 30. září
- 1948 – Vítězný únor (komunistický státní převrat) - 25. února
- 1968 – Invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československa (Operace Dunaj)
- 21. srpna
- 1989 – Sametová revoluce (pád komunistického režimu) - 17. listopadu
zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1436443-prvni-republiku-vyhlasila-petice-muzu-28-rijna

Vyhlášení republiky
Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem.
Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států
světa.
Národní výbor nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a zodpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu.
Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš jako nový svobodný člen velké
rodiny samostatných svobodných národů. Novým činem v této chvíli zahajují se nové
a bohaté a slavné dějiny Tvé. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který
s žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelných
výkonech československých legií na západním bojišti a v Sibiři.
Celý svět sleduje Tvůj krok do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachováš štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko – československé legie.
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Nezapomínej národní kázně a buď si stále vědom, že jsi občanem nového státu nejen
se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé
chování a Tvá radost byly důstojné velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk
a Wilson nesmí být zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který
dovede sám sobě vládnout.
Ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny velké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnout stín na čisté jméno národa, každý z Vás
musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jiným je svato.
Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno.
Dbejte bezpodmínečně rozkazů Národního výboru.
V Praze, 28. října 1918.
Za Národní výbor československý:
Dr. Fr. Soukup. Jiří Stříbrný. Ant. Švehla. Dr. Vavro Šrobár. Dr. Al. Rašín.

Procházka Předínem v průběhu století
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Co všechno odvál čas aneb před 100 lety
28. října 2018 uplyne přesně 100 let od doby, kdy se na troskách Rakousko - uherské
monarchie zrodila Československá republika. Do Předína dorazila toto zvěst o den později.
Zprávu o státním převratu přinesli do Předína dne 29. října 1918 odpoledne, členové
Národního výboru z Třebíče p. Kubeš a p. Jílek. Dali bubnem svolati občanstvo a Fr. Šilhavý
přečetl manifest, že Národní výbor v Praze ujímá se vlády nad národem československým
v samostatném státě – republice Československé. Co se zdálo nemožností, stalo se skutkem.
Konec války a svoboda.
Všichni se těšily na shledání se svými milými – příbuznými i známými a na šťastný
a spokojený život v novém státě, o němž se věřilo, že bude ke všem spravedlivý a nebude
v něm utiskovaných, ale všichni občané budou si rovni v právech i povinnostech – budou
bratři.
Po 28. říjnu nastal veliký návrat. Rychle vraceli se vojáci, takže v několika dnech byli
téměř všichni doma. Bylo radosti v rodinách, ale i mnoho smutku tam, kde marně čekali na
své drahé.
Za slavnostního ruchu byla konána v neděli 3. listopadu oslava znovuzřízení našeho
státu a slavnost shledání. Veliký průvod s hudbou procházel městečkem a na prostranství
u kostela konán tábor lidu.
Tábor vyzněl pro zachování klidu a pořádku. Viděl jsem oči zamžené od radosti nad
šťastným návratem a blahem z nového života, ale i oči plné slz nad ztrátou bytostí nejdražších.
A všichni jsme si slibovali, abychom nešťastným žití ulehčili.
Během války padli z naší obce: Tomáš Augustin, Havel Josef, Jan Hynek, František
Karbaš, Bohumír Karbaš, Petr Kovář, Augustin Novák, Jan Obůrka, Tomáš Paulas, Jan Sedláček, František Šilhavý, Zadražil Václav a Krutiš Ferdinand.
Lenka Pokorná

Život našich dědů a babiček
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Psalo se
Pár zajímavostí z archívu, které se psaly v období 1918 – 1919 v měsíčníku
ÚŘEDNÍ LIST. Některé vás určitě pobaví.
(doslovné přepisy)

Nejvyšší cena plzeňského piva.
C. k. moravské místodržitelství ustanovilo výnosem ze dne 27. září 1918 č. 43211
na základě § 51 živnostenského řádu nejvyšší cenu piva plzeňského na Moravě až do
odvolání na 2 K 60 h za 1 litr.
Nakažlivé nemoci.
V měsíci říjnu vyskytly se následující nakažlivé choroby: chřipka (influenza) epidemicky téměř ve všech obcích politického okresu třebíčského. Úplavice ojediněle v Náramči a ve Starči. Střevní tyf ojediněle v Pyšelu a v Třebíči. Spála ojediněle v Třebíči.
Proti alkoholu.
Poslední dobou se pozoruje, že obyvatelstvo a hlavně dělnictvo se oddává nemírnému pití lihovin a vyskytují se případy, o kterých jsme měli za to, že je válka úplně
vyhladila.
Opilé osoby objevují se na ulicích ve stavu pohoršení vzbuzujícím, v tomže stavu dokonce docházejí do úřadu, způsobují výtržnosti, takže úřad jest nucen policií je
dáti vyvésti. Poslední dobou udál se v Třebíči případ, kde kvůli dvěma opilcům přišel
o život mladý člověk, případ, který mohl míti ještě dalekosáhlejší následky.
Politický úřad považuje za svou povinnost, varovati před opilstvím. Národ náš dosáhl samostatnosti svojí střízlivostí, náš president jest zapřisáhlý nepřítel alkoholu. Zdejší
úřad požádal proto nejprve správy továren, aby netrpěli opilosti mezi dělnictvem a aby
každého dělníka, který by byl přistižen při práci opilý, z práce ihned propustili.
Politický úřad bude každého, kdo by veřejné pohoršení svou opilostí způsobil, trestati vězením až do 14 dnů.
Vyhláška o omezení výčepu a prodeje pálených lihovin.
Na základě § 54 živnostenského řádu nařizuji toto:
Všechny kořalny musejí denně o 5 hodinách odpoledne, dále v sobotu o 12 hodinách
v poledne, konečně v neděli a ve svátky celý den býti zavřeny.
V živnostech výčepních, kde se kromě pálených lihovin, i jiné nápoje podávají, dále
v obchodech, kde se pálené lihové nápoje v uzavřených láhvích prodávají, nesmí se
pálené lihoviny po dobu, po kterou kořalny musejí býti uzavřeny, býti čepovány nebo
prodávány.
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Ráno nesmějí kořalny před půl osmou hodinou ranní býti otevřeny a jiné živnosti, které pálené lihoviny čepují neb v uzavřených láhvích prodávají, nesmějí je před
půl osmou hodinou čepovati nebo prodávati.
Přestupky této vyhlášky budou dle § 131. živnostenského řádu trestány pokutou
až do 1000 K případně vězením až do 3 měsíců, konečně i odnětím živnostenského
oprávnění.
Tato vyhláška buď ve výčepu nebo prodejní místnosti vyvěšena.
Okresní hejtmanství v Třebíči, dne 8. března 1919.
Jezdění po levé straně silnic.
Vrchní velitelství čs. vojska s ministerstvem pro Slovensko nařídilo, že veškerá
auta, povozy atd. na levé straně silnice jezditi mají, aby se předešlo možným neštěstím. Jelikož ale bylo vypozorováno, že obyvatelstvo jezdí po obou stranách silnice,
přikazuje se na žádost etapního oddělení vrchního velitelství, aby obyvatelstvo na
tento předpis bylo upozorněno.
První květen národním svátkem.
V ministerské radě dne 27. března 1919 bylo usneseno, prohlásiti 1. květen za
všeobecný svátek národní.
Dle toho má na 1. května veškerá služebná, ne naprosto nutná práce odpočívati.
Nečistota na ulicích a veřejných místech.
Poslední dobou nebyla se strany mnohých obcí věnována náležitá péče čistotě
ulic a veřejných míst. Zejména znamenati lze ve mnohých velkých i menších obcích na ulicích značné množství smetí, popele a jiných odpadků z domácnosti jež,
nejsouce pravidelně odváženy, stále se hromadí.
Na tyto závady poukázáno též ve schůzi zdravotního výboru Národního shromáždění, konané dne 15. února 1919.
Obecní rady se po výnosu ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ze dne 14. února 1919 čís. 651/V upozorňují na zákon ze dne 30. dubna 1870 ř.
z. č. 668 §3. odst. 1., že obce jsou povinni udržovat veřejná místa a ulice v naprosté
čistotě.
Nalézají-li se v obci podobná místa odpadků, popele a smetí vůbec, buďtež tyto
závady do 15. května t. r. určitě odstraněny. Rovněž jest upraviti, případně zavézti
různé louže, bahniska na veřejných cestách a ulicích se nalézající.
O tom, že se tak stalo, budiž sem do 15. května 1919 zpráva podána.
Policejní orgány buďtež ihned upozorněny, že tyto zdravotní závady na dále se
trpěti nebudou. Proti nedbalcům budiž zakročeno se vší přísností.
O pravidelné čištění ulic a veřejných míst jest obec povinna se postarati.
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Neoprávněné kapely.
Tak jako v měsících zimních pořádány byly skoro každou neděli a skoro v každém
hostinci, taneční zábavy, tak v měsících letních pořádají se výlety a taneční zábavy
v přírodě, při čemž hudbu obstarávají neoprávněné kapely. Hudbu uspořádati smí
pouze oprávněný kapelník, který musí míti živnostenský list. Tohoto předpisu se dle
došlých stížností nešetří. U mnoha lidí znamená „republika“ tolik jako „nevázanost“,
že každý si smí dělati co chce. To jest omyl. I v republice platí zákony. Rozdíl jest jen
ten, že v republice si dává zákony lid sám svými zástupci.
Upozorňuji proto na tento nepořádek. Četnictvo se vyzývá, aby při každé hudební
zábavě zkoumalo oprávnění kapelníka a shledané přestupky okresnímu hejtmanství
za účelem potrestání oznámilo.
Výzdoba budov prapory.
Prapory, jimiž jsou ověnčovány budovy veřejné i soukromé za příčinou národních
slavností domácích a národních svátků spřátelených mocností, jsou mnohdy vyvěšovány několik dní po dotyčném slavnostním dni.
Ježto ozdobení budov prapory je projevem národní radosti nebo úcty ke spřáteleným mocnostem, jest nutno dbáti toho, aby tato radost nebo úcta byla projevena vždy
v určený čas, aby tím, že prapory bývají dříve a zůstanou déle vyvěšeny, nepozbyla
praporová výzdoby svého slavnostního rázu a nesevšedněla.
Na to se obecní rady upozorňují s vyzváním, by bylo pečováno o to, aby budovy
byly ověnčovány prapory vždy nejdříve v předvečer slavnostního dne nebo časně
z rána v den slavnostní, a aby prapory byly svinuty nejpozději v ranních hodinách dne
po slavnosti následujícího.
Národní hymny.
Jak bylo již nejednou zjištěno hraje a zpívá se „Kde domov můj“ při takových příležitostech a v takových místnostech, jež profanují tuto hymnu národního probuzení
i státního vzkříšení.
Následkem výnosu presidia ministerstva vnitra ze dne 13. srpna 1919, čis. 6950
upozorňuje se obyvatelstvo, že hymnu tuto veřejně hráti a zpívati jest dovolenou pouze při slavnostních příležitostech vážného rázu spolu se slovenskou hymnou „Nad
Tatrú se blýská“ a že obecenstvo – samozřejmě – jest povinno, vyslechnouti tyto
hymny stojíc.
Hráti a zpívati tyto hymny v restauracích, kavárnách, tanečních místnostech a pod.
není přípustno. Není však zásadních námitek proti použití melodií těchto hymen v nějaké hudební směsi, upravené z českých neb slovenských písní v slušném provedení.
Na toto ustanovení se výslovně upozorňují pořadatelé hudebních a pěveckých produkcí, divadelních představení, slavností apod.
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Do druhého roku naší samostatnosti.
První rok naší samostatnosti máme za sebou. Srovnáme-li dobu dnešní s dobou před
rokem, neubráníme se jistému sklamání. Nejsme ještě tam, kde jsme býti chtěli. Suďme ale spravedlivě. Bylo mnoho dobrého vykonáno, mnoho se polepšilo, nejcennějším
úspěchem jest, že polevilo nebezpečí násilného převratu, které se po celý rok nad státem
vznášelo a polevila také nervosa obyvatelstva v otázce zásobování. Nebýti mimořádného spoždění veškerých prací polních, nedostatku uhlí a benzínu, zajisté by dodávky
obilí a brambor šly cestou normální.
Jedno se však nesporně zhoršilo. Velmi polevil smysl pro právo a spravedlnost, smysl pro povinnost vůči státu a jeho nařízením. Na místě práva nastoupena cesta teroru,
na místě plnění povinností pasivní resistence, ne-li zřejmý odpor. Starému Rakousku
jsme nadávali, ale přece jsme mu, co žádalo, dali, jednali jsme jako lump, který nadává
židovi, a přece k němu na kořalku leze a poslední groš u něho nechá, vlastnímu státu
nadáváme též, ale což horšího, odepíráme mu to, čeho ku své existenci nutně potřebuje.
V tom směru musí nastati náprava, Máme-li si samostatnost udržeti. Vědomí, že co
státu činíme, sobě činíme, že stát jsme my, musí proniknout každého občany. Pokud se
to nestane, marné pokusy o návrat normálních poměrů. A začít musí každý nejprve u
sebe. Válka otřásla každým, aniž by si to snad mnohý uvědomil. Proto poznej každý
sebe sama.

Koupit či nekoupit? Levné nebo drahé?
Kolik stálo dřív máslo? Za jakou sumu jste si mohli pořídit oblek? Na kolik korun
vás vyšlo kilo masa? A za jakou cenu jste si dali v restauraci guláš?

Komodita

cena 1918/1919

maso hovězí přední (1 kg)
maso hovězí zadní (1 kg)
svíčková (1 kg)
maso vepřové libové (1 kg)
maso vepřové tučné (1 kg)
cukr (1 kg)
sůl (1 kg)
pepř (1 dkg)

5 K 60 h
7 K 60 h
8 K 40 h
20 K
26 K
2 K 92 h
68 h
2K
5h

droždí (1 dkg)
marmeláda (1 kg)

5 K 70 h
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máslo (1 kg)
vejce (1 kus)
tuk (1 kg)
mléko (1 litr)
rum (1 litr)
mrkev (1 kg)
petržel (1 kg)
cibule (1 kg)
jablka (1 kg)
mýdlo (1 kus)
zápalky (1 krabička)
koště rýžové (1 kus)
kostým dámský
oblek pánský
obuv ženská (1 pár)
obuv mužská (1 pár)
pivo plzeňské (1 litr)
víno (1 litr)
černá káva (1 šálek)
hovězí guláš (1 porce)
vepřový guláš (1 porce)
řízek (1 porce)
polévka (1 porce)

13 K 85 h
70 h
19 K
50 h
12 K
70-80 h
1 K 20 h
1 K 20 h
3 K 40 h
50 h
10 h
6K
75 K
60 K
50 K
55 K
2 K 40 h
2 K 40 h
40 h
2 K 50 h
4 K 50 h
5K
50 h

Významná návštěva
Další velkou událostí pro Předín byla o deset let později návštěva prvního presidenta republiky československé Tomáše Garrigua Masaryka, který zavítal obce dne
13. června 1928.
Na svém zájezdu do jihozápadní Moravy měl projeti pan president také Předínem.
Úředně ustanovena byla návštěva na den 13. června 1928 o půl dvanácté hodině dopolední.
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Přípravu k uvítání pana presidenta ve zdejší obci bylo jednání řídícího učitele Vincence Skály se starostou obce Václavem Čechem. Zde dohodnut byl pořad vítání,
postavení bran, nápisy, rozestavení občanstva, výzdoby obce atd.
Dne 6. června dal svolati starosta obce veškeré občanstvo na schůzi do hostince
pana Rambouska. Účast byla velmi četná. Řídící učitel Skála vyvodil, že jest povinností, aby lidé projevili úctu k svému velikému presidentu a tím i oddanost ke státu
důstojným jeho uvítáním.
Dále navrhuje, aby byl zvolen pořadatelský výbor, jehož členy byli by: Václav
Čech, starosta obce, Vincenc Skála, Josef Vetchý, Bohumil Obůrka, Alois Babor, Josef Michálek, František Kovář, Jan Němec, Jan Novák, Jan Sochna a František Krška.
Při schůzi bylo také nadhozeno, aby při výzdobě obce ukázalo se na typické zaměstnání občanstva na perleťářství, které by se na venek zřejmě projevilo.
Řídící učitel Skála již dříve navrhoval, aby nápis na bráně byl proveden z perleťových knoflíků různých barev. Kromě toho usneseno též, aby panu presidentovi byl
věnován nějaký vhodný předmět na památku. Za tím účelem byl vyzván pan Ant.
Valeš, aby na perleťové šálce vyrýsoval podobiznu pana presidenta. Opatřeny pro
něj byly rovněž pěkné desky s perleťovými ozdobami, které provedl dělník Josef
Havel.
Následující dny bylo v obci rušno. Sváženo bylo jedlové chvojí a větve, předínská
děvčata i vdané ženy snášely kvítí a na hřišti u školy pletly věnce, hoši dovezli prapory z Kněžic, Stonařova, Dl. Brtnice a Pavlova, školní i dospělejší děvčata našívala
knoflíky na nápis. Hlavní práce nastala ovšem až v úterý.
Od rána členové různých spolků se přičiňovali, aby co nejvíce přispěli k výzdobě
obce. Postavena byla dřevěná konstrukce brány, vztyčeny stožáry a prapory a ploty
proplétány zelenými haluzemi. Zvlášť živo bylo u školy, kde děti a učitelé se přičiňovali o přiměřenou výzdobu své pěkné školy. Dlouho do noci ozývalo se klepání
a tlučení pracujících. Dne 13. června se od svítání zase pilně pracovalo, silnice byla
pěkně umetena a v poslední chvíli pokropena, aby se neprášilo.
O 10. hodině dopolední bylo prostranství před školou plné lidu. Celkem bylo přítomno uvítání p. presidenta na 1500 lidí. Kromě uvedených obcí dostavila se řada
lidí z obcí sousedních. Pořadatelskou službu vykonávaly hasičské sbory předínský
a opatovský.
Když se přiblížila určená hodina příjezdu, davu se zmocňovalo rozechvění. Příjezd
se však poněkud opozdil. Krátce před 12. hodinou auta se přiblížila a napětí dosáhlo
vrcholu.
Jakmile se auta objevila, hudba zahrála pochod a pan prezident vjížděl do Předína. Veškeří přítomní jali se volati: zdar, sláva, ať žije pan president a podobně. Děti
házely před auto květiny, lidé mávali klobouky i rukama. Všeobecné nadšení se bouřlivě projevovalo. Nadšení při tom nebralo konce. Též celý průvod pana presidenta se
zastavil.
K autu páně presidentově přistoupil starosta obce a oslovil pana presidenta.
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Pane presidente!
Vítám Vás jménem naší chudé horské obce. Ujišťuji Vás, že veškeré naše obyvatelstvo vítá Vás co nejsrdečněji jako prvního občana naší republiky a pohlíží s úctou na
Vaši osobu a oceňuje Vaši snahu pro dobro lidu. Pane presidente, přijměte od nás v upomínku malý dárek, jenž jest výrazem hlavní obživy našeho obyvatelstva. Odevzdáváme
Vám jej s přáním dlouhého věku, zdraví a zdaru.
Dvě děvčata podala panu presidentovi kytici a kasetu s jeho podobiznou a manžetovými knoflíky. Pan president pronesl: „Dobrá podoba.“ a podal ruku panu starostovi se
slovy: „Děkuji Vám pane starosto.“ Pan president si potom se zájmem prohlížel nápisy
z perleťových knoflíků ve bráně.
Řídící učitel Skála požádal potom pana presidenta o podpis do pamětní knihy
obecní. Pan president pevnou rukou se podepsal na první stránce knihy pod pohled na
Předín, kde jsou napsána v záhlaví jeho slova: „O co zvelebíte obec svou, o to zvelebíte
vlast svou.“
(Výtah z brožovaného vydání: Zájezd prvního presidenta republiky československé Dr. T. G. Masaryka so třebíčského kraje
dne 13. června 1928)

Křížovka
K předínskému životu rovněž neodmyslitelně patřil a stále patří i život farní. Ten vzkvétá či uvadá s osobností pana faráře. Těch se na předínské faře vystřídalo mnoho. Většina
z nich pobyla v obci poměrně krátkou dobu. Důvodem byla snad chudobnost předínské fary,
možná drsný kraj, ale třeba i sami farníci. Kdo ví? Jeden z oněch farářů, ale mohl prožívat
veselí a euforií ze vzniku samostatné republiky s místními obyvateli, ať už to byli či nebyli
spořádaní katolíci. Napovíme, že na místní faře působil v letech 1916 - 1918.
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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 29. 3. 2019)
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