Předklášterský zpravodaj 2007

Vážení spoluobčané,
jaro pozvolna přebírá vládu nad zimou, den se prodlužuje,
příroda se probouzí ze zimního spánku a blíží se dny naplněné
prací na zahradách a v okolí domů, aby znovu rozkvetla okna a
předzahrádky, a také se odklidilo to, co zůstalo na chodnících a
cestách ze zimních posypů.
Letošní velikonoční svátky jsou již koncem března, takže si
musíme pospíšit, aby se také obec na ně dobře připravila.
Co nového se chystá? Jak jsme již informovali v minulých
číslech, v průběhu minulého roku a počátkem roku letošního byl
ve spolupráci s Mikroregionem Porta
připravován projekt na zbudování
cyklostezky s přemostěním Svratky. Rozpočet na stavbu podle projektu není
částka zanedbatelná, ale jsem přesvědčen, že propojení obou břehů Svratky
kultivovaným způsobem naši občané i cyklisté uvítají. Vzhledem k nejasnostem
v zadávacích podmínkách žádosti o dotaci, nebylo možné její podání v první
výzvě, jejíž termín byl 28.února. Nicméně projekt je připraven, územní řízení
nabylo platnosti a budeme očekávat vyhlášení termínu pro druhou výzvu. Do
tohoto termínu je však nutné dořešit některé záležitosti, pro které nemohla být
v první výzvě žádost podána. Pokud bude naše žádost úspěšná, budou se moci
cyklisté snad již v příštím roce projet po novém mostku na druhý břeh řeky.
Jestliže na dotaci z fondů EU nedosáhneme, bylo rozhodnuto, že stavbu
provedeme na vlastní náklady. Doba stavby se tím ale o něco prodlouží. Před
dokončením je projekt na opravu komunikace a chodníků na ulici Nezvalova,
projekt na odvodnění náměstíčka na Trávníkách a na zbudování přechodu pro
chodce s ostrůvkem u cukrárny Cheri.Určitě se letos pustíme do opravy Nezvalek,
jejíchž oprava byla loni odložena. Příprava ostatních akcí bude odvislá od
finančních možností obce.
Začátkem roku byly konečně uvedeny do provozu nové internetové stránky obce.
Měly by výrazně přispět k větší informovanosti občanů o dění v obci. Je naším
přáním, aby se našel někdo, kdo by s obcí spolupracoval na editaci a naplňování
těchto stránek aktuálními materiály a pracoval na jejich neustálém rozvoji. Rovněž
náš časopis bude na těchto stránkách k dispozici ve formátu PDF.
Změny se připravují také v knihovně. Po náročné práci zařazování obsahu celé
knihovny do systému počítačového zpracování výpůjček, bude možné prohlížení
obsahu knihovny přes internet, objednávání knih a využívání dalších vymožeností,
které tento systém přináší. Také komise připravují pro Vás zajímavé akce, jejichž
předběžný plán pro letošní 1.pololetí si můžete prohlédnout na jiném místě tohoto
čísla. Je jen škoda, že většinu pořádaných akcí navštěvují zpravidla stále stejní
občané.
Přeji Vám pěkné Velikonoce, mládeži bohatou pomlázku a hlavně aby jaro bylo
opravdu jarem, nikoliv jako letošní zima - nezima .
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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----------------Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCEE--------- ------ze zápisu jednání OZ z 23.1.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 22.1.2008
Zastupitelstvo obce - schvaluje rozpočtové opatření č.8
- bere na vědomí informaci o hospodaření obce v roce 2007
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením budovy márnice, omylem zařazené do majetku
obce z majetku obce a s přesunem nedobytných pohledávek na podrozvahové účty.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Předklášteří č.1/2008
Vzhledem k navyšujícímu se třídění odpadů občany a tím k vyšším platbám od Ekokomu
je možné poplatek zachovat ve výši 440,- Kč i při vyšších cenách za sběr některých
komodit. Dále bude ponechána částka 230,- Kč za rekreační objekt a 150,- Kč za psa.
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Předklášteří na přípravě a realizaci projektu
„Cyklostezka Předklášteří s přemostěním Svratky“, jehož investorem je DSO Mikroregion
Porta.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti MP o podporu na realizaci projektu
z prostředků EU v rámci ROP. Předpokládané náklady stavby činí 5 600.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 607/39, 772, 821, 609,
810, 773/1, 635/2, 636/3, 636/4, 633/4, 633/5, mezi obcí Předklášteří a Mikroregionem
Porta určených pro stavbu cyklostezky s přemostěním Svratky dle projektu , zpracovaného
firmou Viapont a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce - schvaluje smlouvu mezi obcí Předklášteří a Mikroregionem Porta
na poskytnutí účelové dotace na přípravu projektové dokumentace přeložky zařízení
distribuční soustavy VN32 podp.bod č.277 a úsekového odpínače p.b.č. 276 v souvislosti
s výstavbou cyklostezky jejímž investorem bude příjemce dotace.
- souhlasí s podáním žádosti o podporu z fondů EU na projekt : „Cyklostezka
s přemostěním Svratky „
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dohodě o řešení majetkoprávních vztahu
týkajících se vlastnictví opěrné zdi a jejího prodloužení na pozemku p.č. 772 na LV obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení v místní části Závist
z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců
Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením a budoucím použitím cca 30 ks silničních panelů,
které budou demontovány z nádvoří Ranče Loučka za náklady na dopravu a složení, budou
použity k rekonstrukci komunikace.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na soutěžní křížovku ve výši 500,+ 300,- Kč pro regionální deník VOX
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 302921711 a
zmocňuje starostu k podpisu.
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ze zápisu jednání OZ z 28.2.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 19.2.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace majetku a souhlasí s návrhem
prověřit a dát do souladu obsah inventurních soupisů se současnými předpisy o účetnictví,
ev. vyřadit a zlikvidovat předměty, které dlouhodobě neplní svoji funkci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o závěrečném účtu obce za r.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na r. 2008 ve výši výdajů 19.326.600,- tis.
Kč. Předpokládané příjmy 15.332.900,-.Kč. Rozdíl 3.993.700,- tis. Kč bude kryt
z přebytků minulých roků
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Předklášteří a Sokolem Předklášteří o
vzájemné spolupráci a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu prací na zpracování žádosti o
dotaci na stavbu cyklostezky s přemostěním Svratky a souhlasí s navrženým postupem,
přijatým na jednání předsednictva DSO MP. Souhlasí s přesunem podání žádosti o dotaci,
který si vyžádaly nejasnosti v zadávacích podmínkách, do další výzvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým postupem prací při řešení ochrany obce před
povodněmi.
Zastupitelstvo obce souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 300.000,- určených
jako podíl na dotaci při restaurování křížové chodby, na klempířské práce při opravě střech
křížové chodby. Zbylých 100.000,- z celkové částky daru v roce 2008, určených na opravu
této památky , se z důvodu nepodání žádosti o dotaci z Norských fondů použije podle
původního usnesení ZO. ZO zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí - s uspořádáním koncertu duchovní hudby dne 14.9.2008
v bazilice Nanebevzetí P.Marie v Porta coeli
- souhlasí s uzavřením smlouvy o finanční podpoře koncertu s agenturou Musica Viva do
výše 40.000 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce - bere na vědomí informaci o stavu příprav na stavbu mostu přes
Svratku
- souhlasí s případnou účastí na výkupu pozemků, které jsou určeny pro trvalý zábor
stavbou

...............................................OBČAN NA ÚŘADĚ............. ...............................
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA PO 1. LEDNU 2008
Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna
2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Přídavek na dítě
• Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem
nižším než je 2,4násobek životního minima rodiny.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok; do příjmu se
nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je
pro účely této dávky společně posuzovanou.
• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:

do 6 let

Výše přídavku na dítě měsíčně v
Kč od 1. ledna 2008
500

6 - 15 let

610

15 - 26 let

700

Věk nezaopatřeného dítěte

Sociální příplatek
• Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny.
Úplná rodina
(oba rodiče) s počtem
nezaopatřených dětí

Životní minimum
rodiny

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek od 1. ledna
2008 (2,0násobek životního minima rodiny)

jedno do 6 let

7 080

14 160

dvě 5, 8 let

9 040

18 080

tři 5, 8, 12 let

11 000

22 000

čtyři 5, 8, 12, 16 let

13 250

26 500

• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí; do příjmu
se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým
je pro účely této dávky společně posuzovanou.
• Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně
postižené,dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné,zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se
poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich
věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo
na vysoké škole v prezenční formě studia.

TELEFONNÍ ČÍSLA SOC. ODBORU V TIŠNOVĚ
Vedoucí odboru - Emilie Trnčáková
Příspěvek na péči
Hmotná nouze
Sociální dávky zdravotně postiženým

Sociálně právní ochrana dětí

549 439 721,
549 439 766, 549 439 767, 549 439 764
549 439 763, 549 439 765
549 439 768
549 439 745, 549 439 744,

549 439 746
Kurátor pro děti a dospělé
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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..TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ..
Poděkování patří všem, kteří při letošní tříkrálové sbírce přispěli do kasiček koledníků,
kteří se v obci ujali tohoto úkolu. Celkem bylo vybráno 22.146,- Kč, které určitě přispějí
ke zlepšení situace těch, kteří naši pomoc nejvíce potřebují. Je jen škoda, že se také v naší
obci do této dobročinné činnosti nezapojí více mladých lidí v královském převleku, tak, jak
tomu je i v obcích v okolí. Určitě by výsledek sbírky byl ještě bohatší. Poděkování za
sebrané finanční prostředky jsme také dostali od Oblastní charity Tišnov

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY-------------------------ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Ve škole se stále něco děje
V měsíci lednu 2008 proběhla na škole inspekce. Dva zástupci ČŠI –
Jihomoravského inspektorátu Brno, Křížová 22, ve dnech 15. a 16. ledna 2008
kontrolovali
1.
2.
3.
4.
5.

Vedení dokumentace školy
Údaje o dítěti a žákovi uvedené v evidenci dětí a žáků ( školní matrice)
Vydání, obsah a zveřejnění školního řádu
Plnění povinností ředitele školy
Plnění povinností ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady

V žádném z uvedených předmětů kontroly nebylo zjištěno porušení právních
předpisů. Protokol o provedené kontrole je k nahlédnutí u ředitelky školy.
31. ledna 2008 skončilo první pololetí školního roku 2007/ 2008. Žáci dostali
vysvědčení. Největší očekávání bylo samozřejmě v 1. třídě, ale těšili se i žáci
vyšších tříd. V tento den začala také tradiční výuka plavání v plavecké škole N.
Hemberové v Kuřimi. Letos jezdí předškolní děti MŠ a žáci 1. – 4. třídy ZŠ. V pátek
1. 2. 2008 měly děti zasloužený den pololetního volna.
Ve čtvrtek 7. 2. 2008 jsme v našich školách přivítali hosty z rumunského Banátu.
Se zájmem si prohlédli všechny prostory škol a jejich okolí. Žáci 5. třídy jim
zatančili část České besedy, kterou nacvičili pro slavnostní předtančení na II.
školní ples a společně s žáky 4. třídy zazpívali několik písní. Pak dostali všichni
hosté malý keramický dárek, který s žáky vyrobily vychovatelky školní družiny a
učitelky VV. Setkání bylo neoficiální, milé, upřímné, radostné.
V pátek 15. 2. 2008 se děti z MŠ a žáci 1. a 2. třídy vypravili do MěKS v Tišnově
na pohádku Káťa a Škubánek. Divadlo se dětem i dospělým moc líbilo.
Velkým úspěchem pro naši školu je 1. místo žákyně 5. třídy Kamily Kopecké
v 57. ročníku matematické olympiády žáků 5. tříd na okrese Brno – venkov. Ziskem
16 bodů byla nejlepší ze 40 účastníků ve třech okrscích, kteří se okresního kola
zúčastnili. Blahopřejeme!
Zápis do 1. třídy ZŠ - 25. 1. 2008
K zápisu do 1. třídy naší školy pro školní rok 2008/ 2009 přišlo se svými rodiči 22
dětí; 15 z Předklášteří, 6 ze Štěpánovic a 1 z Černvíru. Pět dětí bude mít
odloženou školní docházku o 1 školní rok. V budoucí první třídě se pravděpodobně
sejde 17 žáků.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Zápis prováděly paní učitelky Lenka Novotná a Jaroslava Pohanková, která se
k nám vrátí v září 2008 po rodičovské dovolené a bude učit v 1. třídě.
Administrativní část vyřizovala s rodiči ředitelka školy.
Děti předvedly, co umí, povídaly si s učitelkami, přednesly básničku nebo zazpívaly
písničku. Domů si na památku odnesly pamětní list, tužku, kterou u zápisu kreslily,
dárkový balíček zdravé výživy a pěknou loutku od starších kamarádů ze školní
družiny.

Ze zápisu dětí do 1.třídy
ZŠ - SBĚR STARÉHO PAPÍRU V r. 2007

.

Třída

Množství (kg)

Průměr na žáka (kg)

1.třída

251

19,3

2.třída

410

27,3

3.třída

837,5

41,9

4.třída

424

28,3

5.třída

1184

65,8

Celkem škola

3208,5

39,1

.. ...

SPORT V OBCI

... ....

.

Kluziště v Předklášteří
I když letošní zima všem milovníkům zimních sportů opět moc nepřeje, našlo
se na přelomu roku několik dní, kdy bylo možné využít nově vybudovaného hřiště
za školou, respektive jeho asfaltové části k vytvoření kluziště. Již začátkem
prosince skupina místních borců v čele s Jiřím Topinkou a Pavlem Ivánkem
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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připravila a nainstalovala mantinely. Pak už všichni netrpělivě vyhlíželi teploty pod
bodem mrazu, aby se mohla spustit operace „LED“. Tato akce
byla plně koordinovaná a spočívala v přesném rozplánování nočních hodinových
intervalů, ve kterých se borci střídali při stříkání vody. Z vlastní zkušenosti vím, že
v řadě rodin neměly manželky či přítelkyně klidné spaní, neboť jim několikrát za
noc zvonil v ložnici mobil patřící jejich drahé polovičce, ze kterého se ozývalo
„Nechoď, nemrzne!“ nebo naopak „Kde jsi, už mrzne!“ Takže po několika
takovýchto dnech bylo kluziště 25.12. připraveno. Ve dne na něm vesele dováděly
děti a převážně něžné pohlaví, večer za umělého osvětlení patřila ledová plocha
výhradně borcům z místní NHL.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na vybudování kluziště podíleli,
firmám MERTASTAV a Karlu Kouřilovi za poskytnutí finančního příspěvku na dřevo
na mantinely, paní Mgr. Krausové za poskytnutí azylu v útrobách ZŠ při nočních
službách, Sokolu a obci Předklášteří. A doufat, že příští zima bude mrazivější a my
všichni budeme moci bruslit podstatně déle.
Ing. Eva Šebková

P o z v á n k a
Na valnou hromadu TJ SOKOL Předklášteří, která se koná ve středu
9.4.2008 v 18.00 hod v sále Sokola na hřišti v Předklášteří. Na programu
je volba výboru pro nové období. Srdečně zveme všechny členy a přátele
sportu.
Oldřich Bednář
Starosta TJ SOKOL Předklášteří
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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BB BBBB KULTURNÍ ŽIVOT A HISTORIE OBCE

NBBNN

Akce Kulturní komise při obci Předklášteří
Datum
od 15.3.
2008
14.3.2008
4.4.2008
19.4.2008
18.5.2008
1.6.2008

Akce

Kde
Výloha bývalého Obecního
Výstava výrobků „Tvořivých dílen“
úřadu
Tvořivá dílna „Pletení z pedigu“- podnosy ZŠ Předklášteří
Tvořivá dílna „Pletení z pedigu“- podnosy ZŠ Předklášteří
Arboretum + bazén v Boskovicích
Boskovice
Pouť - živá hudba - Žadovjáci
nám. 5. května, Předklášteří
Den dětí
Ranč Loučka, Předklášteří

Bližší informace k akcím budou zveřejňovány na plakátech ve vývěsných plochách
Obecního úřadu.

PEDIG
Podzimní tvoření jsme věnovali materiálu jménem pedig. Pedig je přírodní materiál, jde o
vzdušné kořeny palmy calamus rottang, které se dováží ze subtropického pásma.
Pro pletení je to skvělý materiál, protože rychle absorbuje vodu a je velmi pružný.
Pedig je k dostání v různých průměrech a přířezech a dobře se barví. Snad právě
proto je práce s ním tak rozmanitá a vždy přináší něco nového - každý výrobek je
prostě originál.
V říjnu 2007 a lednu 2008 se pro velký zájem pletlo ve tvořivých dílnách nadvakrát.
Z tohoto zajímavého materiálu upletlo košík či ošatku 17 žen.
Na jaře nás čekají podnosy - oplétání pevného dna. Tvoření bude probíhat v
pátek 14. března a 4. dubna od 15 hodin v Základní škole Předklášteří. Pokud
máte zájem vytvořit si vlastní zajímavý podnos, přihlaste se na telefonním čísle
737 581 873.
Všechny srdečně zve Hana Kolaříková.

Událo se před…
…260 lety
Roku 1748 v měsíci dubnu bylo v okolí kláštera a až k Brnu pozorováno silné
zemětřesení, které dosti škod na budovách zanechalo. Na to zaplavily
v měsíci srpnu a září nesmírné roje kobylek celou krajinu, zničivše svou
žravostí veškerou úrodu na polích a stromech. ( Záznamy Petra Svobody )
Z Pamětí Předklášteří a Tišnovského kláštera „Porta coeli“ od Rudolfa Klátila z r. 1925
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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ZPRÁVY Z PŘEDKLÁŠTERSKÉ KNIHOVNY
Vážení čtenáři, ale i nečtenáři !
Máme za sebou další rok provozu v naší krásné knihovně a jistě Vás bude alespoň trošičku
zajímat, jak si knihovna, lépe řečeno služba pro čtenáře vede.
Jak všichni víte, naše půjčovní doba pro vás je každé pondělí od 14 hod – 17 hod.
Přemýšlela jsem o této půjčovní době a pokud by bylo třeba a jsou mezi vámi zájemcičtenáři, kterým tato otvírací doba nevyhovuje, lépe řečeno je krátká a vy máte zaměstnání
a nestihnete do 17. hod knihovnu navštívit, tak po konzultaci na OÚ by se dala tato
půjčovní doba prodloužit. Já budu souhlasit.
V roce 2005, kdy se naše knihovna stěhovala do nových prostor, pracovnice nadřízené nám
knihovny v Kuřimi prováděly revizi a kontrolu všech našich knížek. Velice opotřebované a
zničené knihy se vyřadily. Nu, ale stále mám seznam knih, které se musí dohledat. Abyste
rozuměli, jedná se o knihy, které jste vy čtenáři nevrátili nebo ztratili. Některým z vás jsem
zasílala upomínky, někomu už podruhé, ale stále na tato upozornění nereagujete, tak
nevím, co mám ještě pro tuto věc udělat. Snažně vás prosím, rozhlédněte se po vaší
domácnosti, zahledejte ve vašich knihovnách a knihu, která vám nepatří, prosím vraťte.
Pokud jste si knihu vypůjčili a nenajdete ji, tak nám alespoň tuto skutečnost přijďte říci a
společnými silami najdeme řešení. Vše na světě se dá vyřešit, nikdo nikomu hlavu
neutrhne, ale pořádek musí být. Předem vám všem hříšníkům děkuji za pochopení.
Teď už trochu radostněji. Víte kolik má naše knihovna knih pro vaše čtení a vzdělávání ?
Je jich 7 331 . Poučit a vzdělávat se můžete také z naučné literatury - máme 1308 knih.
V loňském roce jsme pro vás nakoupili celkem 176 nových titulů. 350 knih máme z
výměnného fondu mezi knihovnami, který také využíváme. Za loňský rok jste si vypůjčili
2 414 knížek a děti si vypůjčily 446 knížek. Registrovaných čtenářů je 121 a z toho dětí do
15let věku je 32. Za rok 2007 bylo obslouženo 684 návštěvníků-lépe řečeno čtenářů.
Doufám, že v letošním roce vás bude více, protože každý měsíc se kupují nové knihy a
stále přicházejí naši studenti a žádají si určité tituly, které potřebují pro svoji povinnou
četbu.
Takže knihovna je tu pro vás, tak neváhejte , přijďte , začtěte se do zajímavých a poučných
knih.
M. Hájková

Výzva zájemcům o práci na webových stránkách obce!
Žádáme občany, kteří mají zájem o práci na přípravě a editování
webových stránek obce, aby se do 30.dubna přihlásili na obecním
úřadě. Jde o zajímavou práci, jejíž výsledek přispěje k větší
informovanosti občanů o dění v obci a také k větší propagaci obce
v oblasti historie, turistiky a každodenního života občanů obce.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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95 roků mateřské školy v Předklášteří
první zápis z kroniky MŠ
Přáním vdp. P.Koudelky, dřívějšího faráře v Předklášteří bylo, zříditi zde
mateřskou školu. Za tím účelem utvořil se spolek „Zdislava“, který se uvolil
vydržovati mateřskou školu.
Protektorkou spolku „Zdislava“ zvolena jednohlasně pí baronka
Františka Pražáková, duchovním rádcem vdp. P.Koudelka, farář v Předklášteří,
pedagogickým rádcem p.František Nápravník, škol. inspektor v Tišnově i s jeho
paní, předsedkyní spolku zvolena pí Šichová, choť správce velkostatku v Tišnově
- Předklášteří, místopředsedkyní pí Benešová, choť inspektora velkostatku, jednatelkou sl. Adéla Svobodová, literní učitelka v Předklášteří, pokladní sl. Marie
Zelinková, dcera mlynáře v Předklášteří a přispívající členové spolku.
Spolek „Zdislava“ žádal ctihodnou máti Laurencii, převorku kláštera „Porta coeli“,
aby propůjčila 2 místnosti v zámku, jednu pro sestry a druhou pro mateřskou školu,
kteréžto žádosti bylo ochotně vyhověno. Po té žádal vdp. Koudelka Velectihodnou
Máti M. Rajmundu Jindrovou, tehdejší provinciální představenou, aby vyslala dvě
sestry k řízení této školy. Správkyní byla ustanovena SM. Vojtěška Fišarová a
opatrovnicí SM. Julie Vlkošová. Hned po příchodu sester, dne 26. května 1913 na
přání spolku „Zdislava“ byl zápis dětí do mateřské školy. Výsledek zápisu byl
překvapující. Nikdo totiž nečekal, že tolik dětí se přihlásí hned na začátku, neboť
právě tím byla schůze nepřátel, na níž řečník varoval své posluchače, aby své děti
neposílali do této školy. A právě ti, kteří se stavěli na odpor, dali své děti zapsati do
naší mateřské školy ku podivu všech. Matky těchto dětí byly pak věrnými zastánci
našimi.
Hned na první schůzi stanoveno, aby se s dětmi aspoň 4krát do roka pořádala
divadla, by jednak byla mateřská škola v Předklášteří uvedena ve známost, a také
aby tím byl získán příjem na vydržování této školy. K tomu účelu byl nám zapůjčen
sál v zámku hned vedle místnosti mateřské školy, kterého používal spolek Orel ke
svým schůzím a cvičením. Na představení dětí sešlo se tolik hostí, že sál byl vždy
přeplněn. Matky dětí samy opatřily dětem šatstvo a jiné potřeby k divadlu ochotně
i při divadle pomáhaly. Nyní přišlo několik dětí z Tišnova, které u nás zůstávaly
přes poledne. Později se přihlásily na stravu.
První schůze se zúčastnil celý již jmenovaný výbor a někteří členové spolku.
Skoro 2 roky vyučovalo se v zámku.
1914 – V polovici listopadu byl odevzdán svému účelu nově zbudovaný
chudobinec. Správou byla pověřena kongregace sester Dominikánek v Olomouci –
Řepčíně. Správkyní ústavu se stala správkyně mateřské školy, S.M. Vojtěška
Fišarová. Poněvadž denní docházení do zámku bylo spojeno s mnohými obtížemi,
uvolil se mateřinec vystavěti na svůj náklad místnost pro školku. Tato přístavba
provedena r. 1915, v ceně 8.647 K.
Opis původního textu kroniky MŠ
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Ukázka zápisu v kronice z r. 1913

Fotografie budovy Mateřské školy (nedatováno)
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Nové poznatky z výzkumů v areálu kláštera Porta coeli (2.část)
Další plánované výzkumy uvnitř konventních budov se již neuskutečnily z důvodu vrácení
kláštera cisterciáckému řádu a obnovení samostatného opatství. Proto se práce zaměřily na
kapli sv. Kateřiny v severozápadní části nádvoří, která byla zbořena buď těsně před nebo
přímo v rámci akcí spojených s rozhodnutím císaře Josefa II. o zrušení Porta coeli v roce
1782. Kaple byla zahalena tajemstvím, protože dr. Belcredi o ní nenašel žádnou zmínku
ani v písemných pramenech, ani ve starší literatuře. O její existenci se vědělo pouze ze
dvou do té doby známých vyobrazení kláštera z 18. století. Jde o vedutu městečka Tišnova
a vsi Předklášteří s klášterem Porta coeli z roku 1728 od tišnovského syndika K. J.
Vokouna, kde je i jediná zmínka o zasvěcení kaple, a o pohled na areál kláštera z 3. čtvrtiny
18. století. Třetí dnes známé vyobrazení kláštera a současně i kaple, rovněž ze 3. čtvrtiny
18. století, objevili pracovníci muzea zcela náhodně v kanceláři obnoveného opatství až
později v souvislosti s přípravou oslav 100. výročí obnovení řeholního života v roce 2001.
Dlouho se také nedařilo kapli lokalizovat a nakonec pomohla až náhoda při hloubení jámy
na vápno. Jak se dalo už předpokládat z výše uvedených vyobrazení, stavba byla umístěna
velmi blízko barokní budovy proboštství. Postupně byly odkryty základy i části
nadzemního zdiva. Výzkumné práce komplikovaly vodní kanály protínající druhotně
půdorys zbořené kaple po roce 1782. Ty měly v tomto místě nahradit původní středověký
náhon a byly budovány světskými majiteli areálu za účelem zásobování vodou továrny
zřízené v bývalém klášteře.
Kaple sv. Kateřiny byla jednolodní stavba s pětibokým uzávěrem o rozměrech 16 x 8 metrů
se vstupem od jihu. Interiér tvořil presbytář dlouhý 4,8 metru a vlastní loď o délce 9,2
metru. K nejvýznamnějším nálezům patří dvoubarevná mozaiková dlažba, typická pro
cisterciácké stavby nejstaršího období. Bylo nalezeno velké množství dlaždic nejrůznějších
geometrických tvarů a velikostí. Kaple také sloužila k pohřbívání osob, a to jak dospělých
jedinců obojího pohlaví, tak i dětí. Na základě zjištěných faktů a získaných nálezů dr.
Belcredi jednoznačně stanovil počátky této stavby do nejstarší etapy výstavby kláštera,
některé nálezy dokonce potvrdily předpoklad provizorního osídlení místa ještě před jejím
zahájením. Kaple sv. Kateřiny byla pravděpodobně vůbec nejstarší církevní stavbou
v areálu středověkého kláštera a plnila svoji funkci již před dokončením hlavního
konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Ukončení práce na tomto sakrálním objektu znamenalo současně konec systematického
působení Okresního muzea Brno-venkov při objasňování nejstarší historie kláštera formou
samostatných archeologických výzkumů. Poté bylo ze strany muzea jen několik méně
rozsáhlých akcí, přičemž šlo většinou o záchranné výzkumy.
K prvnímu došlo hned v roce 1990 při hloubení stavební jámy pro široce diskutovanou
stavbu moderního objektu obchodu a služeb v místě barokního hospodářského dvora,
obvodové zdi kláštera a klášterní zahrady v jihovýchodní okrajové části areálu. Stavbě
předcházely demolice v tomto prostoru v závěru 80. let a po změnách společenských
poměrů v listopadu 1989 i kritický nesouhlas odborné a laické veřejnosti. Dokumentaci
zajišťoval tehdejší archeolog muzea PhDr. Jiří Doležel, který dohlížel také na budování
nové kanalizační sítě a další zemní práce v roce 1995. Ty probíhaly v prostoru obou
mladších klášterních kvadratur a na nádvorním prostranství mezi severní kvadraturou,
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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hospodářskou budovou a proboštstvím. Zjištěné informace potvrdily zvyšující se vrstvu
navážek v severní a severovýchodní části klášterního areálu, které byly nutné pro urovnání
terénu před výstavbou nových kvadratur. Další záchranný výzkum, vedený v roce 1997
archeoložkou muzea Mgr. Klárou Sovovou, se týkal pokládky elektrické kabelové sítě na
jižní straně bývalého konventního, dnes farního kostela. Výzkum ale nepřinesl žádné
závažnější zjištění. Zatím poslední krok byl učiněn v roce 2002, kdy došlo k upřesnění
dispozice místností původního prostoru v jižní části dnešního proboštství v souvislosti se
stavebními úpravami na novou pokladnu a vstupní prostor pro návštěvníky muzea.
K podrobnějšímu osvětlení dějin kláštera ve 13. a 14. století přispěly vedle archeologických
výzkumů i dvě rozsáhlé stavební akce, a to rekonstrukce kapitulní síně a restaurování
slavného západního portálu původního konventního kostela. Ty již ale probíhaly v nových
společenských podmínkách po roce 1990 po uplatnění všech restitučních nároků.
Vlastníkem celého klášterního areálu se stalo po 40 letech nesvobody opět Cisterciácké
opatství Porta coeli při zachování jediné výjimky, že bývalý hlavní konventní chrám
Nanebevzetí Panny Marie zůstal farním kostelem v majetku Biskupství brněnského.
Generální oprava kapitulní síně se uskutečnila v letech 2000 až 2001. Realizovala ji
stavební firma Archatt z Brna a restaurátorské práce provedl akad. sochař Petr Roztočil.
Vše probíhalo pod odborným dohledem brněnského územního pracoviště Národního
památkového ústavu. Jeden z jeho pracovníků PhDr. Zdeněk Vácha publikoval v roce 2003
ve Sborníku Muzea Brněnska (jde pouze o změnu názvu dřívějšího Okresního muzea Brnovenkov) pod všeobecným názvem „Kapitulní síň kláštera Porta coeli“ zatím poslední
ucelenější odborný výklad o významu, architektuře a opravách tohoto po konventním
kostele druhého nejvýznamnějšího duchovního prostoru. V závěru článku se samozřejmě
zmiňuje i o té nejaktuálnější opravě ze samého počátku 21. století. V jejím průběhu byly
mimo jiné rekonstruovány omítky obvodových stěn, byla vyměněna kameninová podlaha
za keramickou, záměrně již dříve použitou z jiné stavby, a byly restaurovány kamenné
pilíře klenby.
Opravami zjištěné informace ani údaje v článku Z. Váchy nepřinesly nová zjištění
k nejstarším dějinám kláštera, považuji ale za vhodné upozornit alespoň na dva okruhy
vztahující se k mladšímu období. Po sekularizaci kláštera v roce 1782 sloužila také
kapitulní síň nejrůznějším výrobním a skladovacím účelům. Jak uvádí Z. Vácha, byla
postupně součástí tkalcovny, barvírny, výrobny mýdla a cukrovaru, sušily se zde šišky a
dokonce měla být využívána i jako stáj pro voly. Navíc nejnovější opravy nepřímo
potvrdily i další využití prostoru jako dopravní spojky mezi vlastní výrobou uvnitř kláštera
a přístupovou plochou z nádvoří. Po odstranění starých omítek byly totiž velmi dobře
patrné druhotně zazděné velké plochy v západní i východní stěně. Na žalostný stav kdysi
honosné kapitulní síně poukazovali jak tehdejší odborníci, tak i vídeňské úřady.Situace
k lepšímu se ale měnila až v průběhu 2. poloviny 19. století po navrácení klášterního areálu
zpět do církevních rukou v roce 1861.
Ve druhé poznámce se krátce zmíním o čtenářském půlpitu uprostřed síně mezi oběma
pilíři. Tento kamenný objekt působí velmi silně na současné návštěvníky kláštera jako
relikt středověké výbavy, důkaz mistrovské kamenické práce i technické dokonalosti
otáčivé horní desky. Každý si lehce představí na něm položenou knihu, ze které je
předčítáno nebo naopak do které jsou zaznamenávány projednávané záležitosti. Tyto
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představy ale zřejmě zdaleka neodpovídají skutečnosti, což potvrzuje i Z. Vácha. Současný
pískovcový pulpit je podle něho výsledkem obnovy kapitulní síně před znovuosazením
kláštera řádovými sestrami v roce 1901 a jeho případný středověký předchůdce
pravděpodobně vůbec neexistoval.
Josef Zacpal

MUZEJNÍ KROUŽEK V PODHORÁCKÉM MUZEU.
Práce s dětmi je jedním z předmětů činnosti muzea - kulturně výchovné
práce. Orientace pozornosti pracovníků Podhoráckého muzea v Předklášteří
(jedné z poboček Muzea Brněnska) na školní mládež se po řadu let promítá do
přímé spolupráce se školami, ať už připravováním programů pro děti při výstavách,
ale i speciálními akcemi jako jsou např. dětská odpoledne. Školy všech stupňů
přicházejí se svými výstavami a vystoupeními.
Další formou práce s dětmi může být i zorganizování soustavné aktivity pro
zájemce o poznávání muzejní práce z řad školáků. Takovým projektem se stal
muzejní kroužek, záležitost celkem ojedinělá. Zde je třeba vyzdvihnout tradičně
dobrou spolupráci muzea se Základní školou v Předklášteří. Ve školním roce
2006/07 se při školním náboru do kroužku přihlásili žáci ze čtvrtého a pátého
ročníku této školy a v současném školním roce při částečné výměně členů přibyli
ještě dva třeťáci.
Výchovným cílem projektu je poznávání regionální historie obce, kláštera Porta
coeli a okolí prostřednictvím kulturní instituce. Děti objevují provoz a akce muzea,
jeho pracovníky a náplň jejich práce. Setkají se přiměřeně svému věku s
historickými fakty, událostmi, životem v minulosti, snahou zachraňovat památky a
předměty. Dostávají možnost vstupu do prostředí, které by jim jinak možná zůstalo
cizí. V rozhovorech s pamětníky, představiteli obce nebo kronikářem se jim
odkrývá také nedávno minulá doba. Nenásilným postupem by si děti měly
vypěstovat nebo prohloubit úzký vztah ke svému domovu a jeho dějinám.
Členové kroužku se scházejí jednou týdně na hodinu a čtvrt v budově
Podhoráckého muzea, vedoucí kroužku a autorkou projektu je PhDr. Irena
Ochrymčuková, etnoložka muzea, která se zabývá spoluprací se školami už léta.
Děti do muzea samostatně docházejí. Každé má svůj zápisník, do kterého,
vyzdobeného podle vlastního uvážení, zapisuje každou schůzku, popř. zachycuje
své dojmy obrázkem. Schůzka má své zaměření, postupně se skládající do
volného cyklu. Desetiletý muzejník dokáže již částečně pracovat s mapou,
s dopomocí odvozovat původ názvů obcí, měst, řek, kopců, tratí, ulic, odhadovat,
srovnávat historické údaje s pověstmi aj. V představě obrany kláštera nebo naopak
možného útoku vyhledává místa vhodná pro pozorovatelny, cesty, dopravu,
obchod, úkryt a tajné chodby. Dokonce je ochoten se na taková místa i pěšky
vydat. Práce muzejního kroužku je tedy doplněna několika terénními exkurzemi.
Pomocí literatury, obrazových publikací, stálé expozice o klášteře, fotografií,
přímých materiálních dokladů si výzkumníci mohou udělat svou představu, kterou
vzápětí konfrontují se skutečností, například na návštěvě v klášteře, kde nás přijala
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 15 -

Předklášterský zpravodaj 2007

paní převorka. Oblíbené jsou i dramatické scénky, např. s tématy založení
kláštera, stavby areálu a motivy pověstí. Děti se samy tvořivě podílejí, mnohokrát
překvapivě svěžím způsobem oživují dávné panovníky a jejich prostředí. Stejně tak
se vyvíjí i aktuální téma – historické osudy města Tišnova.
Občas zapojíme i rodinu. Od rodokmenů šlechtických rodů, erbů a k nim se
vztahujících pověstí jsme odvodili i rodokmeny a události v rodinách tradované, jak
děti znají a vnímají své předky. Dotýkáme se výročních zvyků.
V tomto věku mají zajisté svoje místo vedle vědeckého bádání i dobrodružné
prvky: tajné písmo, vzkazy, šifry, ukrytý a ovšem nalezený poklad, záhadné
předměty, klíčová slova, hádanky, křížovky, tajné pozdravy – hesla dne, honičky,
skládání obrázků, staveb apod. Pomůcky jsou nenáročné, doprovodný materiál se
liší od jedné schůzky ke druhé, trváme na družném ovzduší.
Jak se zdá, náš experiment je zatím pro děti i muzeum přínosný, úspěšně byl
představen dokonce na odborném semináři ve Zlíně.
Irena Ochrymčuková

Kroužek v kroužku na archeologické lokalitě Čepička nad obcí Předklášteří,
s dětmi Irena Ochrymčuková a Hana Petlachová.
Foto: Josef Zacpal
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..III. Obecní ples 19.1.2008..
První akcí kulturní komise a obecního úřadu v letošním roce bylo uspořádání
v pořadí již III. obecního plesu, který se konal jak jinak než ve společenském sále
našeho obecního úřadu dne 19.ledna 2008.
V příjemném prostředí , v květinami krásně vyzdobeném sále jsme se při dobré
hudbě opět dobře bavili. Přes dramatické shánění hudby na poslední chvíli, kdy
nám původně dohodnutá kapela čtyři dny před plesem oznámila, že z důvodu
kolize termínu u nás hrát nemůže, se nám podařilo dohodnout hudební doprovod
se skupinou TANDEM z Bystřice nad Pernštejnem, což v plesové sezoně byl téměř
zázrak. Podle reakcí návštěvníků plesu byla tato změna vítaná.
Průběh plesu zpestřila svým tanečním vystoupením taneční skupina ze Sokola
Drásov. Pro vyznavače dobrého jídla byl připraven daňčí guláš a řízky
s bramborovým salátem. Také bohatá tombola přispěla k úspěchu letošního
obecnímu plesu.
Poděkování proto patří všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly,
pracovnicím OÚ, členkám kulturní komise, kuchařkám z MŠ a všem, kteří se na
přípravě plesu podíleli. V neposlední řadě také panu Ing. Grossovi za tradičně
vynikající guláš a řízky a také Vám všem, kteří jste se obecního plesu zúčastnili a
vytvořili jeho báječnou atmosféru. Jsme rádi, že máme tak krásné prostory pro
pořádání kulturních a společenských akcí a můžeme se těšit na příští, již IV.
obecní ples.
J. Baksová

..II. školní ples – 1. 2. 2008..
II. školní ples jsme letos pořádali v pátek 1. 2. 2008. K tanci a poslechu hrála opět
skupina Jam – Miros. Zábava byla zase výborná, tombola velmi bohatá. O
slavnostní předtančení se letos postarali žáci 3. a 5. třídy se svými třídními
učitelkami Vladimírou Pešovou a Evou Bauerovou. „Třeťáci“ nacvičili svižný a
rytmický country – tanec a „páťáci“ část České besedy. Vystoupení bylo velmi
pěkné a určitě udělalo radost všem přítomným.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem sponzorům, rodičům i občanům za
finanční příspěvky a krásné dary do tomboly. Bez nich by neměl náš ples
takový úspěch. Poděkování patří také panu Janu Grossovi, který se postaral
o výborný guláš a řízky. Těšíme se na další spolupráci.
Opět musím poděkovat všem svým kolegyním a spolupracovnicím za práci, kterou
při přípravě plesu odvedly, ať už při shánění a chystání tomboly, při přípravě
občerstvení či výzdobě sálu. A nesmím zapomenout ani na pana Jaroslava Špačka
za školskou radu, který také ochotně přiložil ruku k dílu.
V neposlední řadě pak patří dík i obecnímu úřadu za poskytnutí společenských
prostor IC v Předklášteří a za prominutí poplatku za energie a pronájem sálu.
Ples byl opět „ na jedničku“. Díky Vám všem.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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....................

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

....................

Dne 23.března 2008 uplyne 1.smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička paní
Jaroslava Hájková. Stále vzpomínají manžel,
dcera a vnučka s rodinou

Dne 23. 4. 2008 vzpomeneme již 5. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka pana
Josefa Ivánka. Za Vaši tichou vzpomínku děkují
manželka s rodinami dětí Jitky a Pavla.

BLAHOPŘEJEME

.

6.března se dožila 84 roků paní Emilie Veselá.
Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti, stále
mladou mysl a neutuchající optimismus přejí
syn Vašek a dcera Jana s rodinami

6. března se dožila 90.roků také paní Anežka
Justová. Do dalších let strávených v rodinném
kruhu jí přejeme hodně zdraví, klid a pohodu.

Téhož dne

Za zastupitelstvo obce Předklášteří A.Nahodil, starosta
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VÍTE JEŠTĚ, JAKÉ BYLO U NÁS LONI POČASÍ? (1.část, leden - březen)
Již více jak 15 roků zaznamenávám každodenně minimální a maximální teplotu
toho dne, zapisuji základní informace o vývoji počasí přes den, údaj, zda bylo
zamračeno nebo slunečno, jestli pršelo či padal sníh a další zajímavé údaje.
Napadlo mě, že také Vás, čtenáře našeho časopisu by tyto údaje mohly zaujmout.
Začneme Novým rokem 2007, kdy po celý den bylo zataženo a mlhavo
s občasným mrholením. Nejvyšší teplota toho dne byla 5,6°C. Nejchladnější noc
byla v lednu 25.1., kdy teplota dosáhla na – 13.9°C, naopak nejvyšší naměřená
teplota byla v lednu dne 18.1. a to 14,5°C. Tu noc ale postihl Českou republiku
orkán pojmenovaný Kyril, který svým okrajem zasáhl také naši obec, naštěstí bez
větších následků. Na obecní ples v sobotu 20.1. jsme také kožichy nepotřebovali,
protože odpolední teplota ten den byla 10°C. Sněhu jsme si příliš neužili. Pouze
koncem měsíce a to 23.1. po celodenních sněhových přeháňkách bylo na
komunikacích 10 cm sněhu. 24.1. po vydatném dopoledním sněžení přibylo
dalších 15 cm. Bohužel odpolední teploty nad nulou a oteplení v následujících
dnech, které přineslo déšť, tuto sněhovou nadílku zlikvidovalo.
Nu a jak bylo v únoru? Pranostika, která říká „Únor bílý, pole sílí“ v únoru 2007
neplatila. První školní ples byl 2.2. a počasí nás opět přivítalo neúnorově.
Odpolední teplota byla téměř 8°C při celodenní podmračené obloze.Nejnižší
teplota byla dne 10.2. a to – 2,2°C a nejvyšší 22.2. odpoledne 11,4°C.
Sníh jsme kromě drobných přeháněk dne 7.2. a 26.2., kdy ráno napadlo 8cm, již
v únoru neviděli. Zato dne 13.2. vykvetli první poslové jara - sněženky a krokusy.
Zkušenosti generací nás poučují „Březen, za kamna vlezem“. V loňském roce
ale bylo vše jinak. Březen nám připravil jarní počasí se vším všudy. Jedenáct dnů
svítilo slunce po celý den, zataženo bylo po devět dnů a ostatní dny bylo
polojasno. Nejchladnější ráno bylo dne 23.3. a to – 2,7°C a nejteplejší odpoledne
s teplotou 16,6°C bylo 13.3.2007. 17.3. kromě toho, že po celý den byla obloha
ocelově šedá, tak také foukal silný vítr. V den, kdy dříve muži bouřlivě oslavovali
MDŽ- 8.3., po celý den pršelo při min. teplotě 7°C a max. 11,6°C. V tradiční
mezinárodní den mužů, 19.března, na svátek sv.Josefa byla ranní teplota 3,2°C a
odpolední 10,6°C, a zatažená obloha po celý den. Josefům to ale při oslavách
příliš nevadilo. Dne 24.3. byl celý den pod mrakem s odpoledním deštěm. Tento
déšť byl zajímavý tím, že byl znečištěný prachem z ukrajinských stepí
severovýchodně od Krymu, jak ve večerních zprávách oznámila televize.
Následkem tohoto špinavého deště byla silně znečištěná auta, pomníky na
hřbitově i okna domů šedohnědými skvrnami.
A.N.
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STŘEPINY Z MIKROREGIONU.

........

NÁVŠTĚVA ZE SVATÉ HELENY
Po půlroční přípravě jsme ve středu 6.2.2008 přivítali návštěvu krajanů z české
obce Svatá Helena v Rumunsku . Krajané byli hosty Mikroregionu Porta a kromě
programu, který jsme jim připravili, přijeli zahrát při vernisáži výstavy fotografií
s názvem „Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu“. Pořadatelem této
výstavy je Mikroregion Porta ve spolupráci s Klubem přátel fotografie Tišnov a
galerií Diana.
První kontakty s našimi krajany v Banátu začaly již v dubnu 2006, kdy skupina
starostů a zastupitelů navštívila několik banátských vesnic, ve kterých už téměř
200 roků žijí čeští usedlíci, a také navštívila pana starostu Daneta Gheorgheo
z rumunské obce Coronini, pod jejíž správu jedna z těchto vesnic - Svatá Helena
patří. Přátelské přijetí, kouzelná krajina karpatských hor nad Dunajem a způsob
práce v zemědělství , který u nás byl k vidění před 50 a více lety, byly inspirací
k cestě Klubu přátel fotografie do těchto míst na jaře minulého roku.
A co by to bylo za fotografy, kdyby z této cesty nevzniklo spousta působivých
snímků, ukazujících těžký život našich přátel, podmanivou kopcovitou přírodu
plnou pastvin a políček na kterých sedláci s kravskými a koňskými potahy
obdělávají půdu tak, jak už to u nás neznáme, kde se obilí seje ručně a mouka
mele na malých kamenných mlýncích, kterým tam říkají „voděnice“, chleba se peče
doma v cihlových pecích a také slivovice se pálí doma, ze švestek, kterých je
v okolí Sv.Heleny všude dost. Ráno se obcemi nese zvonění zvonců, to z domů
vychází krávy a kozy, které se shromažďují do stád a odchází na pastvu. Výjimkou
je neděle, kdy pánové v oblecích a dámy s dětmi oblečenými do toho nejlepšího
co mají, odcházejí do kostela. Po bohoslužbě tvoří hloučky, kde probírají to , co si
v týdnu nestačili říct. Nedělní odpoledne je obdobím, kdy se chodí na „táčky“
k sousedům a příbuzným. Toto všechno bylo snahou zachytit fotoaparáty a na
výstavě v galerii Diana ukázat příchozím. Jak se to podařilo, to hodnocení už
ponechám na Vás , návštěvnících výstavy.
Hosté ze Sv.Heleny byli ubytováni v penzionu „U Výletů“ na Moravci. První den
jsme navštívili hrad Pernštejn, kde díky panu kastelánovi Škrabalovi nám bylo
umožněno prohlédnout část hradu i v této mimosezónní době. Poté jsme navštívili
školu v Dolních Loučkách, ve které hosté obdivovali novou přístavbu školy
s učebnami jazyků a IT. V tělocvičně zase děti našim hostům zatančily.
V Předklášteří si prohlédli mateřskou školku a základní školu. Také zde děti
hostům zazpívaly, zatančily a předaly drobné dárky. Odpoledne si prohlédli sbírky
v muzeu a klášter Porta Coeli. Po únavném celodenním programu naši hosté ještě
zahráli a zatančili v sále OÚ zástupcům obcí Mikroregionu Porta, kde proběhla
beseda za přítomnosti Mgr. Ivo Dokoupila ,novináře, fotografa a cestovatele,
koordinátora pomoci krajanům při organizaci „Člověk v tísni“.
Další den nás čekalo Brno. Zde nás přijala paní starostka Brna-střed MUDr.
Dagmar Hrubá v sále na Dominikánské ulici, kde našim hostům přiblížila tuto
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městskou část a její významné budovy. Poté nás doprovodila při prohlídce
Špilberku a kláštera na Starém Brně. Po prohlídce těchto pamětihodností zavedla
hosty do Vaňkovky, kde se mohli podívat na moderní obchodní centrum,
přebudované z prostor bývalé slévárny.
V sobotu bylo v plánu přijetí u starosty v Tišnově , výstup na rozhlednu a
odpoledne beseda a koncert v Železném. Také zde byli hosté přijati v sále na
radnici, kde jim starosta Ing.Svoboda několika slovy představil Tišnov. Po obědě
jsme se za krásného prosluněného dne vydali na rozhlednu, odkud byly ten den
díky počasí nádherné výhledy do krajiny.
O odpolední besedu v Železném byl velký zájem občanů, takže sál byl zaplněn do
posledního místečka. Zde naši přátelé za velkého zájmu publika představili oba
soubory .Dotazy od návštěvníků na život v jejich vesnicích nebraly konce.
V neděli nás očekávalo zahájení výstavy a po obědě loučení s našimi hosty.
Vernisáž měla velkou návštěvnost. To, co naši hosté návštěvníkům předvedli,
vhánělo lidem slzy do očí. Česká hymna zahraná mandolínovým sborem a nám
známé písně, na jejichž melodie banátská mládež v krojích tančila, tvořily kulisu
této vernisáže, která se velice vydařila. Možná je to také tím, jak říkala paní
Štěpničková, učitelka z mateřské školy ve Svaté Heleně, že od nich je to skutečně
od srdce a slova naší hymny „Kde domov můj“, mají pro ně trochu jiný význam .
Věřím, že návštěva výstavy bude dobrou propagací pro naše krajany z Rumunska
a také dobrou propagací Mikroregionu Porta.
Antonín Nahodil
Text reportáže o návštěvě krajanů u nás z krajanského vysílání radia
Temešvár v Rumunsku, který mi zaslal pan učitel Petr Skořepa, který je nyní
ve Svaté Heleně
Milé posluchačky a vážení posluchači českého vysílání Radia Temešvár, opět
vás zdravím ze Svaté Heleny a přeji pěkné odpoledne.
Minulou neděli, tedy 10. února, jsem se vracel z týdenního pobytu v České
republice zpět do Rumunska. Cestou jsem se zastavil v Tišnově u Brna. Tam totiž
měla probíhat vernisáž výstavy fotografií z českých vesnic v Rumunsku. A nebyla
to ledajaká vernisáž, celé akce se totiž zúčastnila skupina obyvatel ze Svaté
Heleny. O jejich návštěvě ČR vás už Radio Temešvár vícekrát informovalo.
Já se s vámi podělím jen o své dojmy z části závěrečného dne pobytu
helenských občanů v ČR.
Jak už jsem řekl, výstava fotografií probíhala v Tišnově, v galerii Diana. Před 10.
hodinou zde čekalo množství návštěvníků, mezi kterými bylo mnoho lidí ze Svaté
Heleny, kteří však už odešli do ČR. Tito hosté však tvořili jen zlomek hostů, zbytek
byli místní lidé, kteří sem přišli prostě proto, že je zajímal osud české krajanské
komunity v Rumunsku. Já odhaduji počes hostů tak na 2 stovky, možná i víc.
Program zahájil starosta obce Předklášteří pan Antonín Nahodil. Přivítal hosty i
účinkující milými slovy. Byla z nich znát úcta a obdiv vůči všem Čechům, žijícím
v nejednoduchých podmínkách zde v Rumunsku. Po úvodních slovech zahrál sbor
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Jednoty Baptistů ze Sv. Heleny českou hymnu. Krátké slovo měl kazatel pan
Adolf Kopřiva i dirigent sboru pan Rudolf Mocek. Dále sbor zahrál a zazpíval
několik duchovních písní.
Po poslední písni promluvil přírodovědec doktor Lacina. Mluvil o svých zážitcích
z návštěvy českých vesnic, mluvil o setkání s místními Čechy a také připojil
zasvěcené slovo odborníka o zdejších přírodních zajímavostech.
Program uzavřela helenská katolická mládež. Zazpívali několik lidových písní za
doprovodu dvou harmonik, Franty a Štěpy Štěpničkových. Následoval krátký
taneční program, připravený paní učitelkou Sofi Štěpničkovou.
Obě skupiny-baptistická i katolická byly odměněny hlasitým potleskem, takže
soudím, že se jejich program líbil.
Po hudebním programu se všichni odebrali k fotografiím. K vidění byly barevné i
černobílé fotky velkého formátu. Autory fotografií byli členové fotoklubu. Musím říci,
že fotografie byly velice zdařilé a oslovily i člověka, který prostředí českých vesnic
v Rumunsku důvěrně zná.
Spěchal jsem do Rumunska, proto jsem v tuto chvíli helenské opustil. Na ně
čekal ještě oběd a rozloučení z hostiteli. Potom i oni nasedli do autobusu se
značkou Caraş-Severin a odjeli zpět do Rumunska.
Domnívám se, že tento zájezd byl oboustranně přínosný. Češi poznali zase o
něco blíže krajany žijící v Rumunsku, lidé ze Sv. Heleny zase vyslechli mnoho
obdivných slov o své vesnici, o svém způsobu života i o přírodě, která je v okolí.
Snad tedy tento výlet přispěje k tomu, aby si místní lidé více vážili sami sebe a
získali tak větší sebevědomí.
To je vše. Loučí se s vámi Petr Skořepa, český učitel ve Svaté Heleně.
Odpověď pana učitele Skořepy na některé mé otázky pro náš časopis
Dobrý den,
zdravím Vás ze Svaté Heleny.Posílám Vám odpovědi na některé Vaše otázky,
pro váš obecní časopis. Dospělí hodnotí vše pozitivně, byli velmi spokojeni. Moc se
jim líbilo Brno, to téměř nikdo neznal. Ubytování i strava bez problémů. Někteří sice
teskně poznamenali, že tak jako tady jim nikdo neuvaří, ale to neberte vážně, oni
jsou v tomhle až trochu šovinisti... Vernisáž se velmi líbila, považují to za výborné
uzavření celé akce. Fotky se líbily, to oni vždycky ocení. I když si většinou více
všímají toho, kdo je tam vyfocen, než jak to je uděláno. Baptisté měli nějakou
šuškandu, že jim ukazujete jen katolické památky, ale to taky neberte vážně. Kdo
může za to, že vznikli tak pozdě... Ale jinak to i oni hodnotí dobře. A já jsem
přesvědčen, že můžete být hrdí. Oni totiž občas mají ve zvyku se při podobných
příležitostech zaseknout, a pak s nimi nikdo nehne.
Také jsem dnes udělal minianketu mezi těmi několika školáky, kteří u vás byli.
Děti dostaly kraťoučký dotazníček s těmito otázkami:
1. Líbilo se ti na návštěvě v České republice nebo jsi čekal(a), že to bude jiné?
2. Navštívili jste hrad Pernštejn, klášter Porta coeli, školy, Brno. Co se ti nejvíc
líbilo?
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3.
4.
5.
6.
7.

Jak jsi byl(a) spokojen(a) s ubytováním?
Jak ti chutnalo jídlo?
Jak se ti líbila vernisáž výstavy fotografií?
Líbily se ti vystavené fotografie? Která byla nejlepší?
Pokud by se taková akce opakovala, chtěl(a) bys jet znovu?

Odpovědi shrnuji:
1. Všem osloveným (4 dívky, 3 kluci) se u vás líbilo.
2. Nejvíc se jim líbil hrad Pernštejn a Brno.
3. S ubytováním byli velmi spokojeni, překvapením pro ně byly spacáky. Ale
pochopte, že oni tohle znají jen z vyprávění českých turistů.
4. S jídlem spokojeni. Někteří měli pochopitelně řeči, ale já mám zkušenost, že
když tady po Rumunsku někam s dětmi jedeme, polovina se jídla nikde ani
nedotkne. Prostě na to nejsou zvyklí a jsou velmi konzervativní. Nemají
vůbec zakódovanou tu naši českou vášeň vyzkoušet vše nové.
5. Vernisáž se líbila, hlavně byli překvapeni, co se přijelo podívat lidí. Těch
vašich i těch „jejich“.
6. Na fotkách poznávali svět, jaký znají, a to oni vždy ocení. Zajímavý postřeh:
všimli si, že „když jsou fotky laděné do zelena, je to na nich hezčí než ve
skutečnosti...
7. Stručně: všichni by jeli znovu.
Mně osobně se velmi líbil projev pana dr. Laciny. Bylo to zasvěcené slovo
přírodovědce, který rozumí zdejší přírodě, i člověka, který ví něco o minulosti této
krajanské komunity a chápe i její přítomnost.
A poslední informace: V jarním čísle našeho školního časopisu Helenské
sluníčko bude jakási reportáž o celé akci. Až se výtisk vrátí z tiskárny, určitě Vám
ho zašlu. Ale to bude až v březnu.
To je vše. Mějte se dobře.
S úctou
Petr Skořepa, učitel z ČR
Já jenom mohu doplnit, že s touto reportáží Vás v některém příštím čísle
seznámíme.
Požádali jsme pana Doc.Lacinu o znění jeho projevu na vernisáži a s jeho
svolením jej nyní uvádíme.

Dámy a pánové, vážení krajané!
S poněkud stresujícím vědomím toho, že jsou mezi námi podstatně lepší a
zasloužilejší znalci českých vesnic rumunského Banátu než jsem já, pokusím se
přesto pronést pár úvodních vět. Jakési své vyznání z pozice krajinného ekologa,
který celý život hledá zbytky lidského bytí souladného s přírodou.
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Již léta jsem byl poučen o tom, že to, co dosud ojediněle nalézám
v hornatých částech Slovenska a častěji na Podkarpatské Rusi, určitě ve větším
rozsahu a rozmanitějších projevech mohu zažít právě v Banátu.
Dostal jsem se tam však poprvé až na přelomu loňského dubna a května. Se
skupinou doktorandů brněnské fakulty lesnické a fakulty sociálních studií jsme se
nechali vysadit na břehu Dunaje a mezi vápencovými skalami kráčeli vzhůru právě
tou místy krkolomnou stezkou, kterou vystupovali před téměř dvěma stoletími první
osadníci Svaté Alžběty a Svaté Heleny. Na skalnatých stráních voněly divoké
šeříky a ze všech stran se ozýval tlukot slavíků, doplňovaný znělou flétnou žluvy.
Přivítání to bylo jedinečné. Uvědomovali jsme si však, že zpěv a vůně, které nás
dnes chytají za srdce a rozechvívají, sotva mohly rozradostňovat dávné české
imigranty. Vždyť místo slíbené úrodné nížiny museli hledat místo pro svá pole a
louky na převážně zalesněných krasových planinách, hřbetech a kotlinách.
Dunaj nám zmizel za zády a my před sebou spatřili nádherné skupenství
načervenalých střech Svaté Heleny a posléze i později navštíveného Gerniku, tedy
vesnic, do kterých dosud nepronikly rušivé prvky městské architektury.
Kolem Svaté Heleny a Gerniku jsem si pak několik dní liboval v krajině, která
stejně jako zdejší dobré selské jídlo a pití vstupovala přímo do ledvin, srdce i duše.
Pokusím se upozornit alespoň na některé její výjimečné rysy, zejména ty, které
naše kulturní krajina už vesměs pozbyla.
Odlišné jsou především cesty. Ani hlavní příjezdová komunikace do Svaté
Heleny není asfaltová, ale pouze jakž takž zpevněná prašná silnička. Polní cesty
se zde dodnes zahlubují do měkkého vápencového podloží pod tíhou selských
vozů, tažených koňmi i kravami. Jejich břehy, sousedící s načervenalými poli,
nejsou zarostlé ruderálním býlím jako u nás (tedy kopřivami, merlíky, lebedou…),
ale najdete na nich přímo botanickou zahradu původních druhů – třeba i nádherný
timoj trojlaločný či tromín prorostlý.
Jedinečné jsou zdejší louky a pastviny, prakticky vždy s převahou přirozeně
rostoucích druhů. Žádné překultivované a ruderální travní porosty jako u nás!
Pokud se nevrátím do Banátu, asi už nikdy neuvidím takovou žlutou záplavu
několika druhů kručinek, nebudu slastně vězet ve voňavých porostech jižních
mateřídoušek, neuvidím tisíce rozkvetlých vstavačů kukaček. A k tomu nepřestajné
cvrčení cvrčků, do kterého se dutým hlasem mísí ze soliterních stromů dudkové!
Neméně zajímavé jsou i zdejší lesy. Ve vyšších polohách – např.cestou ze
Svaté Heleny do Gerniku – s převahou dřevin, které známe od nás, tedy buku a
„našich“ druhů dubů a javorů. V jejich podrostu jsou ovšem běžné druhy, rostoucí u
nás jen zcela výjimečně – kandík psí zub, mochna drobnokvětá, čemeřice… Na
skalnatých jižních svazích k Dunaji však přibývá řada dřevin jihoevropských – třeba
i slavná „skumpina“, tedy ruj vlasatá, o které domorodci tvrdí, že odvar z ní vyléčí i
rakovinu. Tak jako po dávných uhlířích, tak ani po současných dřevorubcích
nevpadne na vytěžené plochy lesní hospodář, který by je dal zalesnit jehličnatými
monokulturami. Spontánně zde zmlazují původní listnaté dřeviny.
Doslova mateřským znaménkem zdejší krajiny jsou závrty. V okolí Svaté
Heleny jsou jich desítky a zasahují do vesnických humen. V jejich plochém dně se
rozprostírají zeleninové záhony, políčka jako dlaň či tučné louky. To proto, že
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krasová krajina je suchá a pouze dole v závrtech bývá příznivá vláha trvalejší.
Dámy mi snad prominou, když úrodnost závrtů vyjádřím místním pořekadlem, který
mi sdělila paní Kučerová: „Dolík tolik, rovno hovno!“ Úrodné jsou ovšem i svahy
„dolíků“ – právě na ně jsou soustředěny zdejší švestkové sady, s kmeny krásně
nabílenými, neutuchající zdroj „cujky“ – slivovice, která nám, obyvatelům klimaticky
přece jen drsnějšího Tišnovska připadá poněkud slabá.
A tak jsme se přes „cujku“ dostali zpět do vesnic, mezi jejich vstřícné a
pohostinné lidi. Jejich čeština je libozvučná, velmi se mi líbilo, když občas zaznělo
třeba „nýčko“ nebo „tejdenek“. Vesnice příjemně voní koňskou srstí a senem. Bílé
vápencové cesty jsou rozpíchány spárky krav a drceny kopyty koní. A na návsi
před hospodou po celý den pobíhají chocholouši – ptáci, kteří se u nás vytratili. Za
modravých podvečerů jsme sledovali hloučky žen v šátcích, scházejících se „na
podnebeské táčky“. A když už byla obloha plná hvězd a ženičky zmizely za vrátky,
nebylo daleko k představě ponocného, který sem sestoupí z Ladových obrazů. Ale
místo volského rohu strážce nočního klidu zaburácelo na prašné cestě řvoucí auto.
To některý ze zdejších mladíků, dlouhodobě vydělávající v cizině, se jen na otočku
přijel pochlubit svým novým „bourákem“…
A tak je i trochu smutku z pobytu ve starosvětsky útulné a dosud živé krajině
českých banátských vesnic. Jak dlouho ještě zůstane živá?!
Je potěšitelné, že právě někteří starostové obcí Mikroregionu Porta navázali
družbu s těmito zapadlými českými vesnicemi a že se vzájemně navštěvují. Že
jejich počin inicioval cestu Klubu přátel fotografie z Tišnova, z nichž někteří zde
předvádějí výběr svých záběrů. Jsou to pánové a dáma Pavel Bortlík, Miloš Buček,
Hana Dohnálková, Milan Ferov, Antonín Nahodil, Mirek Pálka, Richard Suchý,
Oldřich Výleta a další. Zmínění fotografové mi jistě prominou, že nebudu jejich dílo
pitvat, hodnotit podle jednotlivých autorů. Jsem totiž přesvědčen, že všichni
pochopili a adekvátně zachytili „genia loci“ této jedinečné krajiny, po které se
nemůže nestýskat. Prezentovaný fotografický soubor je nesporně nejen
uměleckým dokumentem, ale i vábničkou k tomu, aby do českých vesnic
rumunského Banátu putovali další návštěvníci – nevtíraví a pokorní ke krajině a
jejím lidem. Takoví, kteří pomohou zachovat tuto svéráznou kulturní krajinu živou.
Tišnov, Galerie Diana, 10.2.2008

Na pastvě
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Jak mnozí z vás dobře víte, v roce 2007 vznikla v Tišnově další
z mnoha poboček Charity Česká republika - Oblastní charita Tišnov
(www.tisnov.caritas.cz), která svou působností pokrývá území
tišnovského děkanství. Našlápnuto má velmi dobře a je jejím velkým
přáním sloužit všem potřebným. Kromě již fungující Pečovatelské a
ošetřovatelské služby nyní startuje služba Odborného sociálního
poradenství. Je určena všem, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci. A proto
vy všichni, kteří potřebujete poradit, pomoci, podpořit, vyhledejte:
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Prozatímní adresa: Janáčkova 333 (1. patro), 666 01 Tišnov
Budoucí adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov (budeme vás včas informovat)
Telefon: 739 389 132
E-mail: poradna.tisnov@caritas.cz
Můžeme Vám poskytnout:
● sociální poradenství (sociální dávky, výživné, bydlení, práce atd.)
● pomoc při uplatňování Vašich práv a oprávněných zájmů
● pomoc při obstarávání Vašich osobních záležitostí
● zprostředkování navazujících služeb (psycholog, lékař, advokát, ostatní
sociální služby)
● podpora, doprovázení při řešení Vašich problémů
Provozní doba:
PO 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
ČT 9:00 - 13:00
Všechny naše služby jsou bezplatné, nepotřebujete žádné doporučení, poskytovány jsou anonymně.
Tísňová volání pro celé území České
republiky
Policie ČR
Záchranná služba
Hasičský záchranný sbor ČR
Městská policie
Jednotné evropské číslo
tísňového volání
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Oznámení
Sběr nebezpečných odpadů
místo sběru :

garáže v parku ZIŠ – vjezd z ulice Komenského

doba sběru:

čtvrtek 3.4.2008
pátek 4.4.2008
sobota 5.4.2008
dozor : pracovník OÚ

od 13.00 - 17.00 hod.
od 13.00 - 17.00 hod.
od 8.00 - 12.00 hod.

Nebezpečný odpad – v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné,
absorpční činidla, filtrační materiály(včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami, brzdové kapaliny, barvy,
tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná
cytostatika,rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
tuky kromě jedlých , baterie a akumulátory, elektronická zařízení obsahující nebezpečné
látky.
Zpětný odběr- v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, pračky, myčky
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény
Spotřebitelské zařízení: televizory a veškerá spotřební elektronika(videa,rádia)
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky
Podmínkou přijetí výrobku v rámci zpětného odběru je kompletnost
zařízení!!!!!(např. u lednice-motor,chladící okruh a kompletní skříň)
Pozor! Neberou se pneumatiky, jejich odběr je povinností prodejců tohoto zboží.
Máte zaplacené všechny poplatky?
Do konce měsíce března musí být uhrazeny poplatky za likvidaci odpadů a poplatek
ze psa. Připomínáme, že pro letošní rok je výše poplatku za likvidaci odpadu 440,- Kč
za každou osobu, která je trvale hlášena k pobytu v obci Předklášteří a 230,- Kč za
rekreační dům nebo chatu.
Poplatek ze psa je ve výši 150 Kč.
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INFORMACE O KAMPANI ORÁLNÍ VAKCINACE LIŠEK NA
ÚZEMÍ OKRESU BRNO-VENKOV
Ve dnech 21. 3. 2008 až 26. 3. 2008 bude na území okresu Brno-venkov provedeno letecké
kladení návnad s očkovací látkou Lysorvac por. ad us. vet. proti vzteklině. Návnada je ve
tvaru podpatku hnědočerné barvy, pevné konzistence. Uvnitř je uložen blistr z PVC
obsahující vakcinační virus, který je načervenalé barvy, uzavřený hliníkovou fólií
s vícejazyčným potiskem Pozor vakcína proti vzteklině.
Blistr je obalen návnadovou hmotou s tetracyklinem, který slouží jako indikátor vakcinace.
V návnadách, které nebyly požrány, ztrácí očkovací látka účinnost po čtrnácti dnech.
Návnad se nedotýkejte, nepouštějte volně psy. V případě potřísnění očkovací látkou, která
je v plastikovém obalu, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Informační letáky s uvedením data kladení návnad umístí na území okresu na frekventovaných místech vstupů do honiteb, u silnic apod. jednotliví uživatelé honiteb.
Letecké kladení návnad organizuje Krajská veterinární správa.
Ing. Vítězslav Marvan
vedoucí odboru ŽP

DOŠLO PO UZÁVĚRCE!
Centrum sociálních služeb Broumov ve spolupráci s obecním úřadem a
místní organizací ČSČK vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ
Kdy:
Kde:

SBÍRKU

letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb, nádobí skleničky- jen funkční
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
pondělí 12. května 2008
dílny obecního úřadu

v době od 9.00 do 17.00
Děkujeme za Vaši pomoc
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