Předklášterský zpravodaj 2008

Vážení spoluobčané, blíží se závěr školního roku, děti se
už vidí na prázdninách, jejich učitelé také a rodiče již mají
podle obsahu své kapsy naplánovány společné dovolené s
rodinou. Rád bych se několika řádky zmínil právě o práci
s dětmi v naší škole a také o mimoškolních aktivitách dětí
a mládeže a o nákladech, které existence školy v obci
každoročně vyžaduje.
Výuku na škole zajišťuje kvalifikovaný pedagogický
sbor, jehož hodnocení při letošní inspekci bylo velice dobré.
Také vynikající výsledky na soutěžích žáků v mnoha oborech v rámci okresu nebo kraje
dokládají, že dětem je v oblasti výuky věnována dostatečná péče. Podmínky pro výuku
mají děti v naší škole dobré a jsou neustále vylepšovány. Obdobně můžeme hodnotit také
naši mateřskou školu, jejíž vybavenost by nám mohl ledaskdo závidět. Nechci se rozepisovat o tom, co vše se za poslední roky v ZŠ a MŠ změnilo, bude lépe, přesvědčíte-li
se o stavu škol sami při Dnu otevřených dveří, který se ve škole připravuje.
Problémem nadále zůstává naplněnost tříd, především v dalších letech. Pro dosud
nevyřešené církevní restituce a tím nemožnost výstavby v obci může být do budoucna
ohrožena existence školy nedostatkem dětí. Vedení školy dělá vše pro to, aby zajistilo více
dětí z okolních obcí, ale to záleží také na možnostech rodičů dětí, jak je do školy
dopravovat, vyzvedávat atd. V neposlední řadě také na ochotě obcí hradit neinvestiční
náklady na tyto děti naší obci. Tyto náklady jsou v naší škole 8.045,- Kč na žáka za rok,
z toho příspěvek státu z RUD je pouhých 1.381,- Kč. Rozdíl musí být zaplacen z rozpočtu
obcí. Při stále rostoucích cenách energií, služeb a poplatků se při snižování počtu žáku
tento podíl neustále zvyšuje.
Velice významnou složkou výchovy jsou mimoškolní aktivity dětí. Můžeme pouze
poděkovat všem těm, kteří se dětem ve svém volném čase věnují. Úklid černé skládky u
„térovny“ byla jedna z činností, kterou se představil ekologicko-turistický kroužek pod
vedením pana Špačka. Také muzejní kroužek s vedoucí paní PhDr. Ochrymčukovou je
velice aktivní.
Nemohu se nezmínit o práci, kterou pro mládež dělají členové zdejšího Sokola. Oddíly
lyžování, volejbalu, tenisu, a dalších sportů mají ve svých řadách mnoho mladých členů,
kteří se ve svém volném čase tyto oddíly navštěvují. Učí je to vytrvalosti, odvaze a také
zodpovědnosti. Nedovedu si představit, že z této mládeže se rekrutují ti, kteří po obci ničí
dopravní značky, lavičky, výsadbu a další zařízení.
Je dobře, že alespoň část mládeže našla své uplatnění ve sportu. Je dobře, že se našli
obětaví lidé, kteří se jim věnují. Patří jim za to dík.
V souvislosti s náklady na provoz školy se také musím zmínit o nepříjemné, ale nutné
změně, která nás čeká. Tok peněz ze státního rozpočtu pro financování rozvoje a
udržování obcí neustále slábne. Vývoj některých daňových příjmů obce již v letošním roce
signalizuje úbytek. Pro rok příští má tento úbytek být obcím ještě dotován, ale po změně
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zákona o rozpočtovém určení daní pro rok 2010 a roky další je na obcích, aby si
prostředky na provoz a svůj rozvoj doplnili samy. Jednou z možností, které stát novelou
zákona č.338/1992 Sb. obcím nabízí, je zvýšení daní z nemovitostí a to až pětinásobným
navýšením současné daňové povinnosti. OZ Předklášteří schválilo navýšení koeficientem
dva, což přinese do obecní pokladny zhruba půl milionu korun a částečně tak bude
eliminovat výpadek daňových příjmů ze státního rozpočtu. Pokud chceme zajistit pořádek
v obci alespoň na takové úrovni jako dosud, pokud chceme mít v zimě odklizený sníh
z vozovek a ještě zajistit obnovu chodníků, komunikací a dále rozvíjet obec, je tento
nepopulární krok nezbytný.
Jen krátce se chci ještě zmínit o výročí, které si budeme připomínat 21.srpna. Ten den,
v brzkých ranních hodinách nás přišla „osvobodit vojska bratrských stran“. Ten, kdo zažil
polednový svěží vítr roku 1968 a následnou dobu Husákovy normalizace ví, do jakého
morálního a ekonomického marasmu nás tato okupace uvrhla. Proto si važme naší
svobody a demokracie se všemi nedostatky, které má. Žádný režim není bez vad, ale každá
totalita ať se nazývá fašizmus nebo komunismus kromě toho, že připraví všechny o
svobodu, tak také křiví charaktery. Jejich následky si neseme jako těžké břímě dodnes. Je
jen na nás, jak či zda si demokracii a svobodu uhájíme a jak ta naše demokracie bude
v budoucnu vypadat.
Přeji Vám a Vašim dětem krásné letní dny ať už je budete trávit turistikou doma nebo
lenošením pod žhavým sluncem jižnějších krajů a také ať se odpočati a ve zdraví opět po
prázdninách sejdeme v Předklášteří.

----------------Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCEE--------- -----Zápis č.3/2008
o průběhu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří
konaného dne 22.května 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 13. 5. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislých auditorů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí,
Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno o výsledku hospodaření obce za rok 2007
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
toto opatření:
- obec nedopustí, aby došlo k nabytí a převodu nemovitých věcí /prodeji pozemku/
bez schválení v Zastupitelstvu Obce Předklášteří
Zastupitelstvo schvaluje výsledek kontroly VZP
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce v roce 2008
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2 a č.3
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Zastupitelstvo bere na vědomí
závěrečný účet hospodaření Svazku VaK
Tišnovsko schválený valnou hromadou svazku dne 26.3.2008 a rozpočet svazku
na r.2008 a bere na vědomí usnesení valné hromady z 26.3.2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně daně z nemovitostí a souhlasí
s navýšením daně z nemovitostí koeficientem 2 a ukládá finančnímu výboru
dopracovat OZV 2/2008 k předložení ZO na příští schůzi
Zastupitelstvo schvaluje návrh na změnu odměňování za výkon funkce u
neuvolňených zastupitelů v souladu s nařízením vlády č.79/2008.
Zastupitelstvo schvaluje statut sociálního fondu a zmocňuje starostu k jeho
podpisu. Platnost předpisu je od 1.6.2008
Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru prověřit návrh na likvidaci majetku ZŠ
a DDa předložit výsledek na příštím zasedání ZO Souhlasí s přeúčtováním
pohledávky 2 x150,- Kč (r.2006,2007) na podrozvahový účet
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 275/4 a 1564/1
v k.ú. Tišnov firmě Subterra a.s. a s přípravou koupě části pozemku p.č. 302/2
v k.ú. Předklášteří na ulici Strmá pro účely rozšíření komunikace
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě investičních akcí a souhlasí
s postupem prací a ukládá vyhlásit v souladu se směrnicí obce výběrové řízení
na dodavatele stavby
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě projektu a přípravě žádosti o
dotaci na akci „Cyklostezka Předklášteří s přemostěním Svratky“
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. 2 s firmou V.MaloňUniverzální služby a schvaluje navýšení částky na opravu komunikace na ul.
Šafránice o 17.255,- Kč z důvodu změn rozsahu stavby.
Dále schvaluje 3 darovací smlouvy s firmou Lomy s.r.o. na poskytnutí finančního
daru v souladu s dodatkem smlouvy uzavřené 26.2.1999 . Celková výše daru,
který bude včetně zálohy na r.2008 do 30.6. 2008 proplacen činí 482 512,- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy na změnu pojištění majetku
obce a ukládá finančnímu výboru prověřit konečný návrh smlouvy a pověřuje RO
rozhodnutím o přijetí návrhu.
Zmocňuje starostu k podpisu smluv.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr rozšíření hřbitova a zpracování studie na
jeho rozšíření.
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedou změnou trasy vírského vodovodu
z důvodu stavby lávky přes Svratku a s úhradou nákladů na provedenou změnu.
Zastupitelstvo obce schvaluje účelový příspěvek Sokolu Předklášteří na
sportovní den dne 7.6.2008 pořádaný na hřišti v Předklášteří v souladu se
smlouvou o spolupráci ve výši 30.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o akci pořádané školou
Předklášteří u příležitosti 210. výročí založení školy a 95. výročí MŠ
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru výměny zastaralého
obecního rozhlasu a požaduje zajištění dalších nabídek na dodání systému na
pokrytí obce signálem bezdrátového rozhlasu a informaci o záměru instalace
indikátoru rychlosti na ul. Palackého a požaduje zajištění nabídek na radary.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci hejtmana JMK o SMS bráně a
doporučuje provést opět průzkum zájmu o tuto formu komunikace s občany. Dále
doporučuje provést informační kampaň o této službě mezi občany
Zastupitelstvo obce schvaluje předložená pravidla pro pronajímání sálu cizím
organizacím
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na koupi velkokapacitního stanu TAV
pro Mikroregion Porta
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby „ Cyklostezka s přemostěním Svratky“ na pozemcích v majetku obce, p.č. 607/39, 772,821, 609, 633/4,
773/1, 635/2, 636/3, 636/4, 810, 633/5, v k.ú. Předklášteří, na které je mezi obcí
Předklášteří a Mikroregionem Porta uzavřena smlouva o výpůjčce.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení projektu „ROZVOJ TURISTIKY,
CYKLOTURISTIKY A SPORTU V MIKROREGIONU PORTA“ pro regionální
operační program NUTS 2 Jihovýchod v celkové výši nákladů na realizaci v rámci
katastrálního území Předklášteří 5 600.000 Kč (včetně DPH) s předpokládanou
dobou realizace v letech 2009 – 2010
Zastupitelstvo obce prohlašuje že finanční prostředky v plné výši tj. 5 600.000 Kč
(včetně DPH) budou kryty rozpočtem obce Předklášteří a to
2 800.000 Kč
(včetně DPH) rozpočtem pro rok 2009 a 2 800.000 Kč (včetně DPH) rozpočtem
pro r. 2010 .

.......................................OBČAN NA ÚŘADĚ........

..... ..

..........

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
04. Základní informace k životní situaci
Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či
jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů
rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský
příspěvek. Výše příspěvku se s rostoucím příjmem postupně snižuje a nejnižší
částka činí 50 Kč měsíčně.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník bytu nebo nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na
území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku
trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo
Magistrát hlavního města Prahy. Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 %
(v Praze 35 %) rozhodného příjmu v rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a
zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné
normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Přitom nárok na dávku
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nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, či o
bydlení v rodinném domě.
U příspěvku na bydlení je okruh společně
posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální
podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném
bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby
žijí ve společné domácnosti. Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně
od měsíce, za nějž náleží.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost o příspěvek na bydlení na předepsaném formuláři (na
originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. elektronicky,
pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis) na příslušný úřad.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Se žádostí se obraťte na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého
bydliště. Úřady, které přijímají žádosti o příspěvek na bydlení, naleznete v sekci
Adresář Portálu veřejné správy.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:

žádost o příspěvek na bydlení,
průkaz totožnosti,
rodný list u dětí do 15 let.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení,
příp. elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí:
"Žádost o příspěvek na bydlení",
"Doklad o výši čtvrtletního příjmu" (pro všechny společně posuzované
osoby, které v rozhodném období příjem vykazovaly),
"Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky" (osoby,
které v rozhodném období nevykazovaly kromě rodičovského příspěvku,
zaopatřovacího příspěvku a přídavku na dítě jiný příjem),
"Potvrzení o studiu" (pro nezaopatřené děti ve věku 15 - 26 let),
"Potvrzení o zdravotním stavu" (v případě osob, u nichž je v žádosti uveden
dlouhodobě nepříznivý stav),
" Potvrzení o neschopnosti trvale vykonávat výdělečnou činnost nebo se
připravovat na budoucí povolání“
"Potvrzení o vedení v evidenci uchazeče o práci na úřadě práce po 18.roce
při skončení školní docházky" (pokud je veden na úřadu práce).
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
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13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Osoby společně posuzované.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Písemný souhlas všech společně posuzovaných osob k ověřování údajů
uvedených v žádosti o dávku státní sociální podpory, popř. ke zjišťování těchto
údajů, doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na
základě vlastnictví k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva
o užívání nájemního bytu, smlouva o užívání obytné místnosti v tzv. ubytovnách
atd.).
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o příspěvek na bydlení můžete podat elektronicky, pokud vlastníte
certifikát pro elektronický podpis, na internetových stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15
dnů od doručení ke krajským úřadům nebo Magistrátu hlavního města Prahy
prostřednictvím úřadu, který rozhodl.
Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na
úřad, který rozhodl.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokud vám byl vyplacen příspěvek na bydlení a přitom jste nesplnili podmínky pro
výplatu příspěvku, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za
období, kdy vám příspěvek na bydlení nenáležel.
21. Další informace
Více se dozvíte na : úřadech práce, úřadech městských částí,
bezplatné zelené lince: 800 189 810.
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Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
Jihomoravský kraj pro Vás pro Vás připravil nový způsob informování v krizových
situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš
mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou
přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života vaší obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech
(vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách
elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i
řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera PREDKLASTERI mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez
diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK PREDKLASTERI informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této
odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu
potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS
zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od
dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně
dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv
ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera PREDKLASTERI mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů
informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo
900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera PREDKLASTERI mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek
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..INFORMACE SOCIÁLNÍ KOMISE.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TIŠNOV
poskytovatel pečovatelské služby

Vedoucí zařízení:
MVDr.Jůza Martin
Adresa:
Králova 1742, Tišnov 666 01
Kontakt:
tel.: 549 410 301–4
fax: 549 410 308
e-mail:
info@css.tisnov.cz
web: www.css.tisnov.cz
Podstatou a posláním naší služby je poskytování pomoci a podpory osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení , a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Jsme rádi , že můžeme umožnit lidem, kteří jsou méně soběstační,
napomoci zajistit fyzickou i psychickou soběstačnost a zůstat rovnocenným
členem společnosti se zapojením do běžného života.V případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Pečovatelskou službu poskytujeme v lokalitě Tišnova a ve třech DOMECH
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU v Tišnově včetně správcovství těchto bytových
domů:
• DPS Králova 1742 - 145 bytů (118 bytů 1+kk a 27 bytů 2+kk)
• DPS K Čimperku 1812 - 40 bytů (29 bytů 1+kk a 11 bytů 2+kk)
• DPS K Čimperku 1813 - 20 bytů (12 bytů 1+kk a 8 bytů 2+kk)
Na konci roku 2007 jsme zřídili v DPS Králova 1742 pět bytových jednotek
s nepřetržitou pečovatelskou službou, které jsou určeny pro stávající obyvatele
DPS Tišnov, jejichž zdravotní stav se natolik zhoršil, že vyžadují intenzivní
celodenní ošetřovatelskou péči. V praxi to tedy znamená, že stávající obyvatelé
DPS Tišnov přes zhoršení svého zdravotního stavu zůstávají dále v prostředí,
které dobře znají, v blízkosti svých kamarádů, známých a pomoc a podporu jim
poskytují kvalifikované pečovatelky, které již léta důvěrně znají a jsou jim blízké.
Rozvoz obědů zajišťujeme v Tišnově, ale také v obcích patřících do správního
obvodu Tišnova, se kterými je sepsána Smlouva o spolupráci (Předklášteří,
Hradčany, Železné, Tišnov(Hájek-Hajánky), Tišnov(Jamné) – rozvoz obědů
poskytujeme pouze v pracovní dny.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Cílovou skupinou uživatelů jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

senioři (mladší senioři 65-80let, starší senioři – nad 80let)
osoby se zdravotním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
rodiny s dětmi (rodiny, ve kterých se narodily
současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí)

Kompletní rozsah námi poskytované pečovatelské služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu (pomoc při úkonech (osobní hygieny, při základní péči o vlasy a
nehty, při použití WC)
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití,
příprava a podání jídla a pití)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti:
(běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při
zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po
malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup,
například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení
dětí do školy, školského (zařízení, k lékaři a doprovázení zpět; doprovázení
dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět)

O jaké služby mohu žádat nebo co mohu využít v Centru sociálních
služeb Tišnov jako občan, který bydlí v obci ve správním obvodu
Tišnova a je ve starobním či plném invalidním důchodu?

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Možnost bydlení v domě s pečovatelskou službou
Jednotlivcům jsou nabízeny samostatné byty 1+kk o obytné ploše 25m2 ,
manželským párům byty 2+kk o obytné ploše 45m2.
Jedná se o byty I. kategorie s ústředním vytápěním, které jsou tvořeny obytnou
místností, sociálním zařízením (sprcha a WC) a chodbou. Každý byt je vybaven
kuchyňskou linkou, dvouplotýnkovým elektrickým vařičem a infrazářičem.
Ostatní vybavení a zařízení si pořizují obyvatelé samostatně.
Odlehčovací služba
Staráte se o svého blízkého a potřebujete vycestovat mimo domov? Pomůžeme
Vám.
Tato služba je určena lidem, o které je pečováno rodinnými příslušníky v jejich
přirozeném sociálním prostředí a pečující osoba potřebuje nezbytný odpočinek pro
nabrání sil pro další období starání se o svého blízkého (např. dovolená či
lázeňský pobyt mimo bydliště; potřeba stavebních úprav či malování v domácnosti
apod.)
Cílovou skupinou jsou lidé pobírající starobní či plný invalidní důchod a příspěvek
na péči. Služba není určena osobám s duševním či psychiatrickým onemocněním.
Bytová jednotka(1+kk) je pronajímána osobám splňujícím „Podmínky pro přijetí do
DPS na dobu určitou“ na dobu nepřesahující 21 kalendářních dnů.
Upřednostňováni jsou lidé s trvalým pobytem v Tišnově nebo ve správním obvodu
Tišnova.
Dovoz obědů v termojídlonosičích přímo do domácnosti (rozvoz obědů
poskytujeme pouze v pracovní dny). V současné době vozíme obědy do obcí
Předklášteří, Hradčany, Železné, Tišnov(Hájek-Hajánky), Tišnov(Jamné).
Vybrat si můžete ze tří jídel , z nichž jednou je diabetická strava, druhou
šetřící(žlučníková) dieta a třetí variantou je tzv. normál. Termojídlonosič je k
zapůjčení.
Cena za dovoz mimo Tišnov je 14Kč a cena oběda 49Kč.
Pedikúra
Provozovna pedikúry je ve druhém patře bloku A Domu s pečovatelskou službou
Králova 1742 v Tišnově (Penzion).
Provozní doba od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 15.00 hodin.
Objednávky na tel. 549 410 301-4 klapka 157 nebo 549 410 312.
V případě zájmu o některou z našich služeb nebo zájmu o podrobnější
informace volejte na tel.číslo 549 410 301 – 4 nebo 549 410 312.
Pokud ve Vaší obci určitý druh služby není poskytován, kontaktujte prosím
Váš Obecní úřad, který Vám bude nápomocen.
Veškeré informace také naleznete na našich webových stránkách
www.css.tisnov.cz
MVDr. Jůza Martin
vedoucí Centra sociálních služeb Tišnov
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Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji pro rok 2008
Doba poskytování LSPP je stanovena takto:
Mimo Město Brno:
v pracovní den:
17,00 hod. – 22,00 hod.
18,00 hod. – 6,00 hod.

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti
ohledání zemřelých

v nepracovní den:
8,00 hod. – 20,00 hod.
nepřetržitě
8,00 hod. – 13,00 hod.

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti,
ohledání zemřelých
LSPP stomatologická

Město Brno:
v pracovní den:
17,00 hod. – 7,00 hod.

nepřetržitý provoz
v nepracovní den:

LSPP pro dospělé
LSPP pro děti
LSPP stomatologická
ohledání zemřelých
lékárenská pohotovostní služba na 2 místech
(Koliště, Kobližná)
LSPP pro dospělé
LSPP pro děti
ohledání zemřelých
LSPP stomatologická
lékárenská pohotovostní služba na 2 místech
(Koliště, Kobližná) nepřetržitý provoz

1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba
lékaře – musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném
místě.
3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom
místě v okrese.
4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotnickým
zařízením v okrese (Úrazová nemocnice Brno) – spádovým územím bude
území okresu (tedy ne podle přirozené spádovosti, ale administrativně). Pro
okres Brno-venkov bude služba ohledání zemřelých zajištěna
poskytovatelem této služby pro Brno- město. Služba bude vykonávána
lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Poskytovatelé LSPP
Okres

Obec s
rozšířenou LSPP v roce 2008
působností

Brnoměsto

Brno

Brnovenkov

Tišnov

Poskytovatel LSPP

pro dospělé
Úrazová nemocnice Brno,
pro dospělé, pro
tel.: 545 538 538
děti,
pro děti
stomatologická,
Dětská nemocnice Brno,
lékárenská
tel.: 532 23 1111
pohotovostní
stomatologická
služba
Stomatologické centrum
Karáskovo nám. 11,
tel.: 548 42 42 42
Nemocnice Tišnov, p.o.,
pro dospělé
tel.: 549 410 330, 549 436 034

ZPRÁVY Z NAŠICH ŠKOL------- ----------------ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku
V letos již podruhé absolvovalo všech 18 žáků naší 5. třídy výstupní testování
5. ročníků, tentokrát vypracované společností SCIO. Testy obsahovaly test
z matematiky ( 30 úloh – 45 minut čistého času ), test z českého jazyka ( 45 úloh
– 45 minut čistého času) a test obecných studijních předpokladů ( 45 úloh – 45
minut čistého času). Testování proběhlo 22. dubna 2008. Otázky byly náročné i
průběh samotného testování byl pro děti velmi namáhavý, protože všechny tři testy
psaly v jednom dni. Všechny úlohy řešili žáci samostatně, vyučující nesměla do
průběhu testu zasahovat. Souhrnné výsledky a porovnání s ostatními školami jsme
ještě neobdrželi, ale výsledky jednotlivých žáků už známe. Nejlépe obstáli tito naši
žáci :
Český jazyk : Vojtěch Bednář, Ondřej Fabula,Klára Hamanová,Kamila Kopecká,
Dan Mader, Tomáš Sýs, Matěj Špaček
Matematika : Vojtěch Bednář,Ondřej Fabula, Klára Hamanová,Kamila Kopecká,
Dan Mader, Hana Sklenářová, Tomáš Sýs, Matěj Špaček
Obecné studijní předpoklady : Vojtěch Bednář, Klára Hamanová, Kamila
Kopecká, Dan Mader, Hana Sklenářová, Tomáš Sýs, Matěj Špaček
Uvedení žáci dosáhli ve všech testovaných okruzích vyššího percentilu než 90 a
jejich čistá úspěšnost byla vyšší než 78 %.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Z činnosti mateřské školy
I v naší mateřské škole je stále živo. Ve druhém pololetí školního roku navštívily
děti hudební vystoupení „Tetiny v zimě“, pohádky „ Káťa a Škubánek“ , v divadle
Radost v Brně „ Pohádková píšťalka“ a v sále OÚ Předklášteří „ Příběhy včelích
medvídků“.
Předškolní děti zahájily svůj předplavecký výcvik v Plavecké škole v Kuřimi.
14. 3. 2008 jela celá školka na vzdělávací program Návštěva ve včelím úle do
Lesní školy Jezírko v Brně – Soběšicích.Také v mateřské škole jsme sbírali starý
papír. Odevzdali jsme 700 kg. Peníze budou použity samozřejmě pro děti.
Zápis do MŠ pro nový školní rok se uskutečnil dne 13. 3. 2008. K zápisu přišlo 18
dětí se svými rodiči. Zájem o školku je po mnoha letech větší než její kapacita,
proto budeme muset obnovit a zaktualizovat podmínky pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání. Zájem o naši MŠ je velký jistě také proto, že ji stále
vylepšujeme a modernizujeme. Byla dokončena výměna starých nádržek na vodu
u WC, děti dostaly nová lehátka na spaní, byly vymalovány šatny. Úpravy probíhají
i na školní zahradě. Vykáceli jsme staré poškozené stromy a provádí se zde nová
výsadba.V souladu s požadavky bezpečnosti a podle norem EU jsme museli
upravit dopadové plochy kolem houpaček, průlezek a skluzavky. Tady nám dovolte
poděkovat především panu Josefu Balášovi staršímu i mladšímu za
vybagrování ploch a dokončovací práce na úpravě povrchu na školní zahradě.
Děkujeme také tatínkům dětí, kteří přišli na brigádu a pomohli.
Změny nastaly i v personálním obsazení. Paní učitelka Světlana Padalíková se
odstěhovala do svého rodiště Brandýsa nad Labem a po nemoci odešla také
školnice paní Renata Görnerová.
Úspěchy žáků naší školy
Žáci IV. a V. ročníku ZŠ se zúčastnili ve druhém pololetí několika soutěží. Výsledky
předkládáme zde:
MATESO – matematická soutěž žáků 5. tříd
ZŠ Kuldova ,Brno – městské kolo 26. 3. 2008
1. místo - Kamila Kopecká – 15 bodů ( maximum )
4. místo – Hana Sklenářová, Matěj Špaček – 12 bodů
Mc Donalds´ Cup – malá kopaná, ZŠ 28. října, Tišnov - okrskové kolo 9. 4. 2008
– chlapci - 3. místo
Plavecká štafeta „ Plaveme s EU“ O pohár starostky města Krnova 17. 4. 2008
- žáci 1. stupně - 36. místo
Preventan Cup –

vybíjená, ZŠ 28. října, Tišnov – okrskové kolo 6. 5. 2008
- chlapci – 3. místo
dívky – 1. místo, postup do okresního kola 13. 5. 2008 ,
ZŠ Modřice – 3. místo

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Vlastivědná soutěž ZŠ Lomnice – 9. místo – Kamila Kopecká – 128 bodů
13. místo – Matěj Špaček – 117 bodů
14. místo – Vojtěch Bednář – 115 bodů
15. místo – Vojtěch Buček – 113 bodů
19. místo – Dan Mader – 93 bodů
20. místo – Ondřej Fabula – 93 bodů
22. místo – Tomáš Sýs – 78 bodů
Mgr. Ilona Krausová
ředitelka školy

BLAHOPŘEJEME !
Život v našem dětském domově
V dětském domově v Předklášteří máme v současné době 27 dětí. O tyto děti se
stará 9 vychovatelek a 4 asistentky. Nemalou zásluhu na fungování tohoto zařízení
má pan ředitel a celý provozní personál. Tito lidé se starají o to, aby se dětem
v domově líbilo a aby se zde cítily jako doma.
V průběhu tohoto školního roku jsme pro děti pořádali různé akce. V září byly
týden na ozdravném pobytu ve Zlenicích u Červan, v listopadu a prosinci se
připravovaly na Vánoce - nacvičovaly tanečky a písničky na vánoční besídku,
ozdobily si dětský domov vánočními ozdobami a 16 dětí, které zůstaly v domově,
navštívil Ježíšek. Než se děti rozkoukaly, tak do parku přišlo jaro. Přineslo sluníčko
a také práci. Děti se hned zapojily, hrabaly starou trávu a čistily cestičky. Za
odměnu se pak po pěkně upravovaném parku mohly vozit na kolech a ti menší na
koloběžkách. Aby se děti nenudily, tak vychovatelé pro ně připravili různé soutěžeběh na Klínek, míčové dovednosti, soutěž v jízdě na kole a kolečkových bruslích.
V současné době se děti těší na oslavu Dne dětí a připravují se na letní prázdniny.
Některé děti pojedou domů za rodiči a některé zde zůstanou. Ale pro ně je
připraven nabitý program-letní dětské tábory, pobyty v dětských domovech
v Boskovicích a ve Vrbně pod Pradědem, víkendové stanování na Ranči Loučka,
kde děti chodí na hipoterapii, turistické vycházky a výlety do okolí a ještě mnoho
dalších zajímavých akcí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim sponzorům, kteří měli srdce na dlani
a dětem dali nějaký sponzorský dar nebo jinak pomohli k zlepšení života dětí
v dětském domově. Jsou to: firma ZOKO Lomnička, Kino Svratka, MSDU Praha,
Palatajkov s.r.o., Nadace Terezy Maxové, Ranč Loučka-pí Prokopová, Rádio KISS
HÁDY a Reklamní agentura-pí Řehořová.
Marta Doležalová
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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22. DUBEN - DEN ZEMĚ
Nejdříve trochu faktografie.
Den Země poprvé oslavili před téměř 40 lety američtí studenti. Akce Earth Day se v roce
1970 zúčastnilo na dvacet milionů občanů USA. Od roku 1990 slavíme Den Země i u nás
v České republice. V letošním roce se očekává, že se do oslav zapojí 500 milionů lidí
z celého kontinentu. Po celém světě včetně naší republiky probíhají v tyto dny akce u
příležitosti tohoto svátku. Lidé společně sází stromy, čistí potoky, uklízí okolí svých domů,
podnikají pěší či cyklistické výlety, pořádají koncerty a různá představení, organizují se
nejrůznější přednášky, konference či diskusní kroužky, proběhnou ekojarmarky a další
akce.Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy
umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme,
vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a
mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás
a že je nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i mnoho dalších
živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk.
Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad těmito věcmi
zamysleli, abychom si o tom třeba společně popovídali, abychom si vysvětlili některé
vztahy a souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět více. Každý z nás může udělat
nějakou,třeba jen drobnou věc, apod., a nemusí to být zrovna na 22. dubna a není třeba
uklízet celý les či vysázet stromořadí. My jsme se v pátek 11. dubna vydali na již tradiční
akci pořádanou k tomuto dni na naší škole v páté třídě. Vyrazili jsme ráno směrem na
Klínek. Po cestě měl každý z nás nasbírat alespoň jednu přírodninu, která nás zaujala. Na
stanovišti u Prosby lesa na nás už čekali p. Špaček a p. Schulz. Povídali jsme si s nimi o
nalezených přírodninách, hráli jsme zajímavé hry a přitom jsme se dozvěděli hodně nových
věcí nejen o lese, ale i o práci lesníka. Po svačině jsme se vydali sázet stromky. Pan Špaček
měl pro nás připravených asi 300 malých sazeniček buků. Vytvořili jsme dvojice a podle
instrukcí obou pánů a naší paní učitelky Bauerové jsme se pustili do práce. Pracovali jsme
v náročném terénu, v kamenité půdě. Bylo teplo, pití docházelo, síly ubývaly a naopak
přibylo únavy hladu i lenosti. Ale nakonec jsme to přece dokázali. Všech 300 sazenic jsme
zasadili, rozloučili se s oběma pány a příjemně unaveni jsme se vrátili do školy na oběd. Po
obědě nás čekala sladká odměna.Své zkušenosti jsme zúročili o týden později v Lesní škole
Jezírko v Brně Soběšicích, kde jsme se v nových učebnách i v terénu učili o vývoji lesa,
potravních vztazích a fotosyntéze. Obě akce se vydařily, počasí nám přálo, dozvěděli jsme
se něco nového, vyzkoušeli jsme si své vědomosti i fyzické schopnosti a užili jsme si i
spoustu legrace.
Páťáci ZŠ Předklášteří

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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EKOLOGICKÝ KROUŽEK NA ZŠ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Již třetím rokem pracuje na naší škole kroužek zvaný „Ekologičák“. Naším
záměrem při zakládání kroužku bylo vytáhnout děti ze školních lavic, od
počítačových her a televizních obrazovek ven do přírody, která obklopuje naši
rodnou obec Předklášteří. Zájem dětí předčil naše očekávání. V letošním roce
kroužek navštěvuje 27 dětí ve věku od 6 do 12 let. Je to jistě tím, že děti se zde
rozhodně nenudí. Scházíme se podle možností první pátek v měsíci a podnikáme
výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Každá schůzka je tematicky zaměřena
k určitému cíli. Po cestě se děti seznamují
s okolní krajinou, poznávají
byliny,stromy a keře. V zimě se pak učí vyhledávat a určovat stopy zvěře ve sněhu.
Zpestřením každé výpravy bývají různé soutěže a hry v přírodě.Koncem školního
roku podnikáme delší celodenní výlet. Loni to bylo na Šafránkův mlýn, do Trenkovy
rokle a na Drahonín, odkud jsme se vrátili domů autobusem. Pro většinu dětí byla
velkým zážitkem cesta do neznáma, příprava jídla v přírodě, zdolávání obtížných
překážek a vzdálených cílů.
Činnost našeho kroužku není však jen poznávací, turistická a zábavná.
Snažíme se vést děti k zodpovědnému vztahu k přírodě. V zimě chodíme ke
krmelci přikrmovat zvěř, na jaře zase podnikáme sběrové a úklidové akce. Letos se
nám za pomoci rodičů a zaměstnanců OÚ podařilo vyklidit černou skládku a vyčistit
kus lesa pod Horkou.
Ke Dni Země vysazujeme každoročně lesní stromky, takže každé dítě má už
v lese svůj strom označený jmenovkou. Doufejme, že to není práce marná a
přinese své ovoce v budoucnosti. Tyto děti snad nebudou v dospělosti vynášet
nepotřebné věci ze svých domovů do lesa, který pomáhaly vyčistit a nebudou
podřezávat vánoční stromky, které vlastníma rukama zasadily.
Až budou dospělé, zavedou své potomky do lesa, ve kterém roste jejich strom,
ke krmelci přinesou nějakou pochoutku lesní zvěři a vzpomenou si, jak náramně
chutnají špekáčky opečené na ohýnku či polévka z kotlíku.
Atˇ budou žít kdekoliv na světě, jistě si někdy vzpomenou na nádherný západ
slunce, při kterém se nám na vrcholu Květnice tajil dech. Při zvucích české státní
hymny „ Kde domov můj? “ se jim vybaví pohled na náš rodný kraj z vrcholu
tišnovské rozhledny.
Chtěla bych za všechny členy ekologického kroužku poděkovat našemu
hlavnímu vedoucímu, revírníku Jaroslavu Špačkovi, za obětavost, s jakou se našim
dětem věnuje a také všem rodičům, kteří jsou nápomocni svou účastí na našich
akcích.
L. Šenková
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NĚKOLIK UKÁZEK Z ČINNOSTI MLADÝCH EKOLOGŮ

Úklid černé skládky v lese a sázení stromků, to je pouze část
činnosti mladých ochránců přírody ze ZŠ v Předklášteří
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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…DĚTI PÍŠÍ A MALUJÍ…
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PODĚKOVÁNÍ A HNED DVAKRÁT
Jménem školské rady a jménem rodičů žáků ZŠ a MŠ v Předklášteří si dovoluji
poděkovat kolektivu pedagogů této školy a především ing. Evě Bauerové za
vysokou úroveň a dobrou přípravu žáků do dalšího studia. Za vše hovoří velká
úspěšnost připravovaných uchazečů o studium na víceletém Gymnáziu v Tišnově.
Letos se jich z páté třídy dostala třetina ! K tomu není co dodat, nebo vlastně ano:
Děkujeme všem zaměstnancům ZŠ i MŠ za dobrou práci naší domácí klášterské
školičky …
Druhé poděkování patří paní učitelce Mgr. Ludmile Šenkové, která odejde
s koncem školního roku do zaslouženého důchodu. Za její roky práce s našimi
neposedy, nekonečnou trpělivost, unavené hlasivky a nachozené kilometry mezi
školními lavicemi děkujeme !
Předseda školské rady Jaroslav Špaček

.

.. ...

SPORT V OBCI

... ....

.

I. kolo /župního/ přeboru ve volejbalu

rekreačních smíšených družstev pro rok 2008
I. kolo přeboru župy Pernštejnské se konalo v sobotu 17.5.2008 na kurtech TJ
SOKOL Předklášteří za ideálního polojasného počasí, dokonce i s mezinárodní
účastí jednoho německého družstva. V průběhu turnaje došlo pouze k jednomu
lehčímu zranění hráče. Při blokování si přetrhl šlachu u prstu ruky. Z původně
přihlášených 15ti družstev se jich dostavilo 14 . Hrálo se na třech kurtech, z toho 2
antukové, jedno s umělým povrchem. Zástupce každého družstva si vylosoval
obálku se zařazením na příslušné hřiště. Hrálo se na tři skupiny, z toho A a B po
pěti a C o čtyřech družstvech, na dva odehrané sety do 25ti, příp. třetí tiebreak do
15ti.. Do finále postupovala z každé skupiny první tři družstva a ta hrála mezi
sebou každý s každým první, druhá a třetí družstva. Čtvrtá a pátá byla umístěna na
10. – 14. místě podle podílu dosažených bodů. Hrálo se od devíti hodin do šesti
večer. Pro všechna družstva byly připraveny hodnotné ceny a diplomy.
Konečné pořadí turnaje dopadlo následovně:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Hamry
Mrzáci+1
Hemenex
Navrátilovi
Becherová smršť
Klostr
Vohničkáři
Kočkodani

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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TJ SOKOL Kuřim
Tišnov
TJ SOKOL Bystřice nad Pernštejnem
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9/
10/
11/
12/
13/
14/

Berlín
Bubáci
Dobří
HOP-TROP
Blesk
Veteráni

Berlín
Brno
TJ SOKOL Kuřim
TJ SOKOL Lomnička
TJ SOKOL Čtyři dvory
TJ SOKOL Lomnička

Do druhého kola, které se bude konat za účasti všech vítězných družstev
jednotlivých žup Moravy, postupují první dvě vítězná sokolská družstva
V Předklášteří 18.5.2008

Lenka Bednářová
předseda odboru sportu župy Pernštejnské

DEN SPORTU V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
V sobotu 7.6.2008 proběhl v Předklášteří Sportovní den. Je to přesně rok, co bylo
otevřeno nové víceúčelové hřiště, proto členové TJ SOKOL Předklášteří připravili
pro diváky ukázky možnosti trávení volného času.
Od devíti hodin ráno byly zahájeny turnaje v plážovém volejbale smíšených dvojic
a kopané žáků, které byly v 13.00 hod přerušeny slavnostním zahájením
sportovního dne starostou obce panem Nahodilem a náčelnicí župy Pernštejnské
Evou Brázdovou. Uvítací skladbu předvedly mažoretky z Lažánek. Následovaly
ukázky skladeb na blížící se slet v Liberci – skladbu s kužely a vystoupení
aerobiku předvedly sokolky z Tišnova, dále místní lyžařský oddíl ukázal výsledky
své činnosti při práci s dětmi a zatančily dívky z tanečního souboru z Drásova..
Po této sportovně-kulturní vložce byly zahájeny další turnaje, odbíjená dětí, kopaná
mužů a pokračoval turnaj v plážovém volejbale. Zároveň na sousedícím
antukovém kurtu probíhal zápas místního volejbalového oddílu se soupeřem
z Ivančic v rámci okresního přeboru družstev mužů.
Celá akce proběhla za polojasného počasí, chvílemi se blížící bouřky nás však
úspěšně minuly a tak kolem 18.00 hodin mohli být vyhlášeni vítězové většiny
turnajů. Večer zahrála na výletišti k tanci a poslech country kapela.
Konečné pořadí turnaje v plážovém volejbale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petr Šenk – Petra Ondráčková /Doubravník, Šerkovice/
Jirka Borek – Hana Borková /Lomnička/
Filip Bednář – Petra Cardová /Předklášteří, Tišnov/
Milan Ondriska – Andrea Topinková /Tišnov, Předklášteří/
Leoš Kouřil – Simona /Předklášteří, Brno/
Václav Chlup – Mirka Domesová /Tišnov, Dolní Loučky/
Oldřich Bednář – Lenka Bednářová /Předklášteří/
Martin Špaček – Kristýna Výletová /Předklášteří/
Jirka Veselý – Dana Vojtová /Předklášteří/
L.B.
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Několika snímky se vracíme k úspěšnému průběhu sportovního
dne 7.6.2008 na hřišti v Předklášteří
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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BB BBBB KULTURNÍ ŽIVOT A HISTORIE OBCE

NBBNN

Akce Kulturní komise při obci Předklášteří
Kdy uděláte další?
Dne 19. dubna 2008 uspořádala kulturní komise obce Předklášteří zájezd do
Boskovic na výstavu cibulovin a na plavání. Procházka arboretem plným
rozkvetlých tulipánů, narcisů, hyacintů a dalších květin s možností nákupu potěšila
milovníky přírody, pobyt v bazénu zase hlavně děti. Jak se ukázalo, právě rodinám
s dětmi takové akce nejvíce vyhovují. Zájem byl větší, než bylo možno uspokojit.
Účastníci se loučili s otázkou: „Kdy uděláte další zájezd?“ Do konce roku bychom
rádi ještě jeden zájezd s podobnou náplní uskutečnili a uspokojili tak další
zájemce.
M.Kulhánková

Událo se před…
…100 lety
V roce 1908 byla u příležitosti 60. výročí panování Franze Josefa I. vysazena
v k. ú. Předklášteří skupina stromů – douglasky tisolisté - Pseudotsuga mensiesii
(Mirbel) Franco. Je to rychlerostoucí dřevina dovezená sem původně ze Severní
Ameriky, které se v místních podmínkách dobře daří. Tato dnes z hlediska
lesnického hospodaření a historického významu unikátní skupina 67 stromů
vysázených pravidelně v pěti řadách se čtyřmi stromy mimo tyto řady byla v dubnu
roku 2004 pod názvem Jubileum vyhlášena skupinou památných stromů. Stromy
rostou v lokalitě Troubné v lesním porostu v sousedství lesní cesty, na trase
značené naučné stezky. Ve stínu velikánů můžete posedět na lavičce, na
informační tabuli si můžete přečíst povídání o této přírodní památce.
M. Kulhánková

JUBILEUM MÁ JUBILEUM
V letošním roce je to přesně sto let, kdy byla zalesněna skupina douglasek
tisolistých zvaná „Jubileum“ západně nad Předklášteřím. Jménem lesníků mi
dovolte, abych vás Klášteráky prostřednictvím tohoto článku provedl k tomuto
místu a pár zajímavostí vám o něm sdělil.
Nejdříve navedu ty, kteří místo chtějí navštívit. Z náměstí se dáte kolem
hostince v Chaloupkách (ale no tak…, tam si dáte chlazené až po cestě zpět )
uličkou kolem fary a pak rovně pod Barončinou vilou směrem do Troubných, kde
se budete držet mírně vpravo, minete dřevěný kříž a dál nad lomem se cesta
zatáčí vlevo, takže na velké lesní křižovatce vykročíte zpět ke Klášteru směrem
východním. To už jste nedaleko Jubilea, které po pravé ruce nemůžete přejít,
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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poněvadž jeho lesní velikáni koření až u samé lesní cesty. Zpět je to už
kratší, poněvadž Chaloupky táhnou, a po cestě pokračujete dál až u laviček, po
levé ruce s krásnou vyhlídkou na Dranč, Jahodnou a v pozadí s Paní horou
lomnickou, odbočíte dolů vlevo mezi oplocenky a seběhnete zpět na cestu
k náměstí. Jsou to jenom tři kilometry, takže zdatnější si u lávek mohou
protáhnout výšlap dál.
Zpět k Jubileu: důstojnější chrám nemůže nikdo postavit, přestože sto let
v lese není žádná vzácnost. Mýtní věk u jehličnatých dřevin začíná po osmdesáti
letech a u listnáčů kolem sto dvaceti, takže jaképak cavyky?
Jenže když se podíváte na stromy kolem
Jubilea, pochopíte výjimečnost skupiny
po té, až vám sdělím, že věk porostů je
přibližně stejný. Veliký rozdíl spočívá u
douglásky tisolisté v její schopnosti
rychleji růst, než naše původní domácí
dřeviny. Takže jinými slovy tato dřevina
je u nás host. Jestli při této naší
procházce vedle vás cupitá vnouček, tak
mu položte ruku na borku (=kůra kmene)
a řekněte: „Vidíš, tyto stromy měly
předky v Severní Americe a indiáni pod
sedmdesátimetrovými velikány bafali
dýmku míru“.
Stromy
v našich
podmínkách
dosahují méně, přesto naše skupina má
naměřenou průměrnou výšku téměř 40
m, po odvodu nejsilnější jedinec v prsní
výšce měří 300 cm a objem takového
„macka“ činí deset kubíků. Pro vaši
představu by tento kmen bez větví
v čerstvém stavu vážil devět tun ! Kácet
je však nebudeme, skupina byla pro
svou výjimečnost a historickou památku
prohlášena za skupinu stromů chráněnou státem. A teď k té historii.
Pamětníků zalesnění už mezi námi není, ale podle vyprávění mých předchůdců
byla skupina vysázena na počest 60-ti let panování císaře Františka Josefa I.
V první polovině 20. století (tzn.i v roce zalesnění porostu tj. r.1908) byl
správou lesního majetku kláštera Porta coeli pověřen revírník, později nadlesní a
lesmistr Tomáš Weinzettel. Studoval na německých školách a mnoho majetků se
nemohlo chlubit kvalifikovanými lesními správci. Jeho kvalifikace byla pro takovýto
větší lesní majetek zárukou prosperity a vyrovnanosti hospodaření. Kdybychom
nahlédli hlouběji do minulosti, tak se lze dopátrat toho, že rozvíjející průmysl v 18.
a hlavně 19. století lesům takříkajíc „pustil pěkně žílou“, proto si lze snadno
domyslet, že když byla tehdejší abatyše přemýšlivý hospodář ( po novu flexibilní
manažer), tak si ráda zaplatila studovaného odborníka. Lesmistr Weinzettel
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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zaváděl do lesů i nepůvodní dřeviny a přesto, že dnes ochránci přírody frflají
nad hrnci „nepůvodních“ brambor na tyto „nepůvodní“ dřeviny, nelze mu upřít jeho
pokrokovost a cit. Konec konců posuďte sami, ať již procházkou k Jubileu, nebo po
staré cestě nad lomem na Čepičce, na Vejrovce, kde jsou patrny také skupiny
douglasky.
Na závěr si dovolím poděkovat všem místním lesníkům, milovníkům přírody,
lesním dělníkům a pomocníkům za „pár drobných“, bez jejichž nezištné, medii
nevykřičené lásky k lesu nebyla námi milovaná místa našich špacírů nad
Předklášteřím tím, čím jsou dnes!
Špaček Jaroslav
revírník
František Josef I. (18. srpna 1830 Laxenburg –
21. listopadu 1916 Vídeň) z rodu HabsburskoLotrinského, byl 68 let císařem rakouským
(nekorunovaným) (v letech 1848–1916), králem
českým (nekorunovaným) a uherským (korunovace
1867), králem lombardským
a benátským,
dalmatským, chorvatským, slavonským.
Císař a král Ferdinand V. se slavnostně vzdal
vlády ve prospěch arciknížete Františka Josefa 2.
prosince 1848 v Olomouci. František Josef se roku
1854 oženil se svojí sestřenicí Alžbětou Bavorskou.
Byl jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na
světě. Dožil se i pravděpodobně nejvyššího věku (86
let) ze všech habsburských panovníků.

NA POUŤ DO PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Předklášteří/ Stejně jako byly letos mimořádně brzy velikonoční svátky, koná se
letos již 18. května také tradiční pouť v Předklášteří. Tato pouť se každoročně koná
na svátek Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen původně farní kostelík na místním
hřbitově Na Stráňově. Mše svatá za farníky byla v tomto kostelíku sloužena v 8.00
hod., pravidelné nedělní bohoslužby byly v 6.45 v 9.30 hod. ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli.
Odpoledne v 15.30 hod. uspořádalo vedení obce pro občany tradiční koncert
dechové hudby Žadovjáci v sále obecního úřadu. V budově OU současně
probíhala výstava pachworku.
Nechyběly pouťové atrakce pro radost dětí i dospělých – kolotoče a stánky
s dobrotami a drobným zbožím. Jako vždy byly na Trávníkách. Koho již nebavily
pouťové atrakce, mohl se projít kolem blízkého rybníka a občerstvit se v hospodě
U Hastrmana nebo v některé z místních restaurací či v cukrárně. Při příležitosti
poutě se konala tradiční taneční zábava v areálu TJ Sokol Předklášteří za místní
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školou, kterou pořádala restaurace Na Hřišti pana V. Krause již 16. května. K tanci
hrála taneční skupina Anna rock.
M. Kulhánková

Svátky plné barev
Letošní Velikonoce byly mimořádně brzy a provázelo je nevlídné počasí. Snad
alespoň trochu potěšil kolemjdoucí pohled do výkladní skříně v budově bývalého
OÚ Předklášteří, kde byla umístěna malá výstava hýřící jarními barvami. Účastníci
kurzů Tvořivých dílen, které pro naše občany s tvůrčí povahou a fantazií organizuje
kulturní komise obce, zde vystavili své výtvory – vejce zdobená technikou
patchwork a košíky pletené z pedigu. Pestrobarevné exponáty jakoby vyzařovaly
radost a pohodu a maličko tak přispěly k slavnostní atmosféře nejvýznamnějších
církevních svátků.
Poděkování patří Mgr. Haně Kolaříkové a paní Ivě Poulové za vedení Tvořivých
dílen a za pomoc při instalování výstavy.
M. Kulhánková

Z PRÁCE KULTURNÍ KOMISE
DĚTSKÝ DEN, ORGANIZOVANÝ KULTURNÍ KOMISÍ OBCE PŘEDKLÁŠTEŘÍ
V neděli 1.6.2008 proběhl dětský den v areálu jezdeckého klubu Ranč Loučka,
který probíhal v duchu historie-doba středověk. Pro děti bylo nachystáno 10
stanovišť s plněním různých úkolů, např. nalít „víno“ pánovi-nalévala se
pochopitelně voda, ale děti nesměly ani přelít ani nedolít, v dalším stanovišti se
rovnal oděv pána – děti musely narovnat boty, kamizolu, drátěnou košili i přílbu co
nejrychleji, pak následovalo stanoviště, kde zkoušely rozkrojit mečem mrkev, další
v pořadí byla překážková dráha- na všech stanovištích dostávaly děti penízky, za
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které si pak kupovaly sladkosti ve stánku. Hlavní cena byla hodinová vyjížďka na
koních, kterou získala Terezka Jurečková z Adamova za nejrychleji proběhnutá
stanoviště.
Dětský den končil ukázkami jízdy na koních, které předvedla děvčata z jezdeckého
oddílu Ranče Loučka. Celý dětský den se vydařil, přálo nám pěkné počasí a
všechno bylo zakončeno velkými blesky a ostrým větrem. Takže domů jsme se
rozbíhali za prvních kapek bouřky.
Všechny děti, celkem se naší akce zúčastnilo asi 70 dětí ve věkovém rozsahu 212 let, dostaly spoustu cukrovinek a dobrůtek, takže odcházely spokojené a
usměvavé.

ÚKLID LESA S E.T. KROUŽKEM
Milí tvorové obce Předklášteří, už třetím rokem se snažíme o udržování čistoty a
poznávání přírody – my, E.T. kroužek. Do tohoto kroužku chodí děti od první do
páté třídy. Všechny nás vede náš kamarád Jaroslav Špaček (můj taťka) a paní
učitelka Šenková. Velkou zásluhu na existenci E. T. kroužku má také pár našich
rodičů.
V pátek 4. dubna jsme konečně měli další ekologičák. Za to KONEČNĚ mohlo
aprílové počasí, které si řeklo, že ukáže, co to APRÍL znamená. Jeden pátek
pršelo, druhý pršet mělo, ale déšť nikde.
Nezbývalo nic, než risknout a …..vyšlo to!
Ve tři hodiny se u školy sešlo dvacet osm dětí a několik rodičů, i jedna odvážná
babička. Všichni jsme se ozbrojili pytli a rukavicemi a vrhli jsme se na úklid. Po ulici
Šikulové na Dlouhou mez. Už po cestě jsme nacházeli stopy blížící se katastrofy a
ta taky přišla ,jakmile jsme dorazili do lomu u „térovny“, kde se povalovalo „hafo“
„mega“ moc a ještě stokrát víc odpadků! Čekal na nás traktor s vlečkou a auto
s vozíkem, ale nevěřili jsme, že se ta spousta odpadků kolem nás do nich vejde.
Konzervy, igelitové sáčky a fólie různých druhů se válely snad všude, ale bylo hůř,
nalezli jsme dokonce dva záchody a umyvadlo. Rozdělili jsme se do několika
různých skupin: Papírníci, Igeliťáci, Konzerváci a jeli jsme. Dospělí (kteří nedospěli)
rozhází, a my děti uklízíme, tak to je!!! Tahali jsme gumové pneumatiky, jen se
z nás kouřilo. Některá místa dostala i svá pojmenování např. Nočník, což byla díra,
ve které trůnil kus plastu, který kdysi snad býval nočníkem. Abychom měli aspoň
nějakou zábavu, závodili někteří o nejoriginálnější odpadek. Výhercem byl gumový
bazén. Neuvěřitelné, co někteří dokážou, což neexistují kontejnery?
V půli práce přišel pan starosta a vše pečlivě vyfotil, aby lidé na vlastní oči viděli
vlečku traktoru, přetékající odpadky. Naši práci připomíná cedule, která hlásá, že
toto místo jsme vyčistili my.
Ale bitvu jsme vyhráli a potom přišel čas na něco lepšího: na jídlo! Byli jsme
donuceni umýt si ruce, ale opékat špekáčky nás už nikdo nutit nemusel. Potom
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jsme si zasoutěžili, kdo strefí kamenem umaštěný tácek. Nakonec velký houf
malých hrdinů vyrazil na cestu domů.
Ale některým práce ještě nekončila, co třeba ti co budou vykládat vlečku
traktoru, která odpadky přetékala?
Doufáme, že právě vy nepokazíte naše dílo a budete se spolu s námi
snažit o čistotu naší přírody.
Magdaléna Špačková

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

... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ...........

.........

Zafoukal studený vítr a Tvou knihu života zavřel dne 9.5.2004
na 29. straně navěky.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku 9.5.2008 na našeho
syna Luďka Vejrostu.
Rodina Vejrostova

BLAHOPŘEJEME

.

.

Dne 15.června se dožívá naše maminka, babička,
a prababička paní Amálie Nejezová 90. roků.
Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví.
Za všechny dcera a syn s rodinami

Také my se k přání paní Amálii Nejezové k jejímu
významnému životnímu jubileu připojujeme.
Do dalších let strávených v rodinném kruhu jí
přejeme hodně zdraví, klid a pohodu.
Za zastupitelstvo obce Předklášteří A.Nahodil, starosta
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PODĚKOVÁNÍ

.

.

Srdečně děkuji starostovi obce Předklášteří p.Nahodilovi a všem přátelům
a známým, kteří si na mě vzpomněli a blahopřáli k mým 90. narozeninám
Anežka Justová
Děkuji firmě Truhlářství Nahodil za dodání materiálu na opravu laviček na
tenisových kurtech v Předklášteří
Za tenisový oddíl
Darek Pieczurczyk

VÍTE JEŠTĚ, JAKÉ BYLO U NÁS LONI POČASÍ? (2.část, DUBEN - ČERVEN)
1.duben – tradiční svátek šprýmařů a den dělání schválností přátelům i nepřátelům
nás přivítal celodenním slunečním svitem s teplotou 16,2 °C. Na velikonoční neděli
8.dubna byl ráno přímrazek -1°C a i když bylo poměrně slunečno, jen v poledne se
sluníčko schovávalo za mraky, tak jsme se příliš neohřáli, protože ten den teploměr
vystoupal pouze na 11,5°C.
Zato v pondělí jsme se mohli těšit při pomlázce z odpoledních 18,2°C.
13.dubna zemřel velký příznivec naší obce pan profesor Žilka, známý propagátor
hry na zobcovou flétnu.
16.dubna se navečer nad Předklášteřím objevil mrak poněkud jiný, to když hořel
ovčín v areálu kláštera PC. Ten den byla bezmračná obloha a max. teplota
dosáhla 20,8°C. Nejvyšší teplota naměřená v dubnu byla dne 28.4. a to 25°C a
naopak nejchladnější ráno bylo 5.4. s teplotou -3,5°C. Kromě dvou přeháněk ke
konci měsíce vůbec nezapršelo.
Květen byl na srážky bohatší. Byly zaznamenány 4 bouřky, a 10 dnů se srážkami.
Nejnižší teplota byla -1,1°C dne 2.5. a nejvyšší 30,3°C dne 22.5. Na tradiční den
muzeí v sobotu 19.5. bylo polojasno s maximem 22,4°C. V tomto měsíci poměrně
hodně foukalo, zejména při bouřkách bylo velice větrno.
Třetího června byla v Předklášteří tradiční pouť a jak jinak než s přídělem vody.
Celé dopoledne a také popoledni pršelo, takže Jožka Šmukař se svou kapelou se
musel stěhovat do sálu Obecního úřadu. Odpoledne sice pršet přestalo, ale počasí
bylo nejisté, takže koncert se odehrál tentokrát pod střechou. Teplota toho dne
byla pouze 18,9°C. Zato 16.6., kdy se slavnostně otvíralo hřiště za školou bylo
nádherné počasí, které jakoby se chtělo omluvit za pošramocenou pověst o pouti.
Ranní teplota 16,2°C a odpolední 25.2°C byla přímo ideální. Slunce se občas
ukrylo za mraky, což pro účinkující i diváky bylo přijímáno s povděkem. Při
večerním programu s balonem již byla obloha od mraků vyčištěná a předávání cen
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vítězům již také probíhalo na plném slunci. Nejvyšší teplota byla naměřena 21.6 a
to 31°C a nejchladnější ráno jsme mohli zaznamenat 28.6. se 7°C, což na konec
června je skutečně málo. Bouřky s větším přídělem srážek byly pouze dvě 21. a
22. června a kromě nich a deštivé pouti krátce zapršelo pouze dvakrát.
A.N.

Co nového v domově pro seniory

.

.

POZDRAV Z PŘEDKLÁŠTERSKÉHO DOMOVA PRO SENIORY
Domov seniorů zdraví všechny Klášteráky a jistě je bude zajímat, jak se daří
starým lidem v novém prostředí po celoživotní těžké práci, často nezvladatelných
trpkých zásazích do našeho života a osudů. Téměř všichni jsme spokojeni s péčí
personálu, stravou, osobní hygienou, je o nás postaráno v nemoci. Zbavili jsme se
stresu, že někomu jsme na obtíž a že překážíme. Bohužel někdo není spokojen
nikde a nikdy. Letošní první půlrok je skoro za námi a hodnotíme co nám dobrého i
nepříjemného přinesl. A jaká je bilance? Nic moc. Po vládních reformách zejí
peněženky seniorů a nejen jejich prázdnotou a ani na počasí není spolehnutí.
Poručíme větru, dešti vůbec neplatí – tedy zatím nic radostného.
Při letošní mírné zimě jsme se neubránili chřipkové epidemii, teprve až jsme
se zbavili kašlání, kýchání a horeček, začali jsme oslavovat. Nejdříve MDŽ
s mažoretkami z Lažánek, Velikonoce s výzdobami, Josefskou zábavu s tombolou,
hudbou a dokonce i tancem, pálení čarodějnic s opékáním párků, pobavit nás přišli
žáci z Doubravníku hrou na různé hudební nástroje a tanečním pásmem.
Jako každoročně jsme i letos vyrazili na zájezd. Cílem byla Telč – městečko
v podhůří Vysočiny na jih od Jihlavy. Od roku 1992 bylo město zapsáno do
seznamu světového dědictví UNESCO. Čím si zasloužilo tohoto vyznamenání?
Opravdu právem – jen několik míst se může chlubit něčím jedinečným. Oválné
náměstí je vyroubeno řadami domů, pocházejících z pozdního středověku, Jsou
jednopatrové, postavené těsně vedle sebe s vysokými renesančními štíty, dole
s podloubím. Na západní straně náměstí dominuje městu zámek ze 16. století,
obklopený parkem a zámeckou zahradou. Nejcennější z pohádkové Telče jsou
ovšem domy s vysokými renesančními štíty vyzdobenými grafity. Co je grafito?
Dům je nahozen několika vrstvami barevné omítky, obraz vzniká škrabáním mokré
horní vrstvy až na barevný podklad. Co dům, to jiný tvar štítu, jiný obraz na fasádě.
Obdivujeme a hluboce se klaníme Vám, naši předkové, za trpělivost, estetické
cítění a kvalitě Vaší práce. Telč opravdu stojí za návštěvu.
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Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Otradicích – pro nás celkem
neznámých. Ovšem pro lidi fyzicky, psychicky postižené, pro milovníky koní a
závodníky velmi vyhledávané. Na rozsáhlém venkovním prostoru je závodiště,
v kryté budově jízdárna s 26 moderními boxy, krytá hala pro trénink koní. A
koníčci? Krásní, poslušní, vycvičení k pohybovým možnostem klientů, kterým
projížďky na koních velmi pomáhají. To je hipoterapie.
Domů se vracíme plni zážitků, počasí nám přálo a budeme vzpomínat dlouho
na vydařený zájezd.
Milí spoluobčané, blíží se prázdniny, dovolené, možná zájezdy a rekreace
v dalekých cizích zemí, pobyty za účelem zdokonalení světových jazyků.
Hlavně vraťte se zdraví, osvěžení, plní vzpomínek, zážitků a elánu do dalších
pracovních dnů.
Srdečně všechny obyvatele zdraví a předklášterským krásné léto přeje
vedení domova, uživatelé i zaměstnanci DpS

......MALÉ OHLÉDNUTÍ A ZÁROVEŇ MALÉ POZVÁNÍ......
Tak jsme se rozloučili s nejkrásnějším měsícem roku a už je zde červen.
Dvacátýprvý červen je vlastně prvním letním dnem a přijde snad tolik očekávané
žhavé léto. Vůně lip a čerstvě posečená sena, sytá letní zeleň, hýřivá krása
rozkvetlých luk, to jsou signály léta. Světlušky budou vysílat až do soumraku
světelnou morseovku lásky a i největší pecivál neodolá pozvání na malý nebo i
větší výlet.
Znáte tu pověst o mocném panovníku Svatoplukovi? Já Vám ji trošku připomenu.
Svatopluk chtěl před svou smrtí vyřešit problém nástupnictví na velkomoravském
trůnu a tak si zavolal své tři syny a každému dal jeden železný prut a přikázal jim,
aby ho zlomili. Mladí velmoži bez větší námahy každý svůj prut zlomili. Potom jim
dal do rukou tři svázané pruty a přikázal, aby je též zlomili. Tato úloha se zdála
těžká a také se nepovedlo tyto tři svázané pruty zlomit. Tímto způsobem ukázal
svým potomkům sílu svornosti, protože jen tak mají záruku v neporanitelnosti a
zachování blahobytu ve své krajině. Po Svatoplukově smrti synové na radu svého
otce nedbali, Velkou Moravu si rozdělili a dále už nahlédněte na stránky dějepisu,
pokud chcete vědět, jak to dopadlo.
Tímto Vám chci přiblížit naše malé trio, jeden dopravce, jeden průvodce a jeden
organizátor. Společnými silami jsme v loňském roce zdolali výlet do Medžugorie a
na Plitvická jezera. Zůstali nám nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. Kdo jste
tato místa navštívil, tak mi dáte za pravdu. Jsem strašně ráda, že přes svoje
zdravotní problémy mne vůbec nenapadlo, že bych to nezdolala, tu cestu na horu
zjevení Panny Marie a zpět. Vlastně mne to i povzbudilo k práci a další činnosti.
Další loňský výlet byl na Slovensko-Podhajská. Je to zázrak, termální pramen 73
stupňů teplý na bázi Mrtvého moře. Léčí prakticky všechno, pohybové ústrojí,
kožní problémy, lupénku, cukrovku atd. V letošním roce jsme tento výlet zopakovali
a pokud bude zájem v měsíci září, pojedeme opět. Paní hospodská, u které se
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stravujeme mi při našem pobytu v loni říkala, že před pěti léty tam přijela paní se
dvěma berlemi a nyní už nemá žádné berle a dokonce může tančit.
Kromě těchto výletů za zdravím se chystáme na výlet do Blatnice pod Sv.
Antoníčkem. Víte, kdo byl Sv. Antoníček ? Nu přece byl to řeholník, který žil v době
Sv. Františka z Assisi, byl to učitel církve. Je to divotvůrce a patron ztracených věcí
a to mu získalo oblibu. Jeho život lze shrnout do stručné charakteristiky: chudoba,
učenost a velký dar výmluvnosti bez výmluvnosti je jako meč v rukou ochrnutého a
výmluvnost bez učenosti jako meč v rukou bláznivých.
Tak do Blatnice 15.6.2008, abychom viděli tu Blatnickou horu, která je při pouti
rozkvetlá krásou slováckých krojů a snad každý z nás najde důvod, proč
poděkovat Sv. Antoníčku. Na zpáteční cestě navštívíme Tupesy a to je zase ta
nejkrásnější keramika, slovácká keramika, která vznikla v tom krásném kraji
pokrytém zvlněnými vinohrady, krojovanou chasou, vínem plným sluníčka,
krásnými táhlými písničkami a milými lidmi, tak to je ten kraj. Nezaměnitelný
dekor-Tupeská růže. Doufám, že i časově zvládneme hrad Buchlov, který založil
český král jako strategicky obranou pevnost a správní středisko v 1. pol. 13. stol.
V nejstarší části hradu je kaple, která byla vystavěna podle vzoru St. Chapellekrálovského hradu v Paříži. Kdo jste ji v Paříži navštívil věřte, je to krása nesmírná
a budeme srovnávat.
Vážení víte, kdo byl vůbec první turista na světě ? Nu přece Sv. Vojtěch a právě
k jeho hrobu do Gnězdna v Polsku se chceme letos vydat. Také navštívíme LešnoJ.A.Komenský a též se zastavíme v překrásném klášteře v Marienthalu. Na
zpáteční cestě ještě chceme zdolat Ještěd s jeho kavárnou a v Jablonném
v Podještědí vzdát úctu Sv. Zdislavě-patronce rodin.
Dvacátého srpna využijeme dlouholetého pozvání pana Černohouze a pojedeme
do Soběslavi na festival dechových hudeb-Kubešova Soběslav.. Takže pokud
máte rádi lidovou muziku, jeďte s námi. Soběslav je centrum jihočeských blat, té
krásné jihočeské krajiny a selského baroka. Vy všichni příznivci a přátelé, to je
nástin našich společných plánů a pokud máte jen trošičku chuti, vydejte se s námi
objevovat tu krásu přírody, poklonit se historii a dílu našich prapředků. Život je jen
krátký a je to ten nejvzácnější dar a věc na světě, proto ho žijme. Nebuďme lidmi,
kteří jen existují. Ten, kdo umí využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát.
Jistý p. R.W.Emrson řekl, je-li člověk nespokojen se svým stavem, může jej změnit
dvěma způsoby: buď změní podmínky svého života nebo změní svůj duševní
postoj. První z toho není vždy možné, to druhé je možné vždy.
M. Hájková

.......ZÁJEZD PRO SENIORY......
Sociální komise ve spolupráci s Obecním úřadem Předklášteří pořádá dne
18.9.2008 zájezd pro seniory do Luhačovic a na Buchlovický zámek.
Předběžná cena zájezdu je 150,- Kč. Bližší informace budou zveřejněny
v průběhu prázdnin ve vývěsce a případní zájemci se mohou hlásit osobně
na OÚ Předklášteří nebo na tel. 549410170.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 31 -

Předklášterský zpravodaj 2008

ODBOR DOPRAVY MěÚ TIŠNOV REGISTR ŘIDIČŮ

!!! UPOZORŇUJE ŘIDIČE !!!
UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU OSVĚDČENÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE.
Odbor dopravy Městského úřadu v Tišnově upozorňuje řidiče, držitele
platného „osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ (OPZŘ) na změnu zákona č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel na povinnost , požádat si podle Čl.II odst.1, přechodného
ustanovení zákona č. 374/2007 Sb., (novelizace zákona 247/2000 Sb.) o výměnu
platného „OPZŘ“ za „průkaz profesní způsobilosti řidiče“ (PPZŘ- platová karta).
Termín pro podání žádosti o „PPZŘ“ je do 30.9.2008, nebo nejpozději do doby
platnosti „OPZŘ“ (v případě, kdy platnost končí před 30.9.2008). Termín do
30.9.2008 platí i pro držitele řidičských oprávnění sk.C,D, a jejich podskupin, kteří
absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle staré právní úpravy
platné do 31.3.2008 a dosud si nepodali žádost o „PPZŘ“. Při nedodržení tohoto
termínu bude muset držitel byť ještě i platného „OPZŘ“ nebo i žadatel, při
podání žádosti o vystavení „PPZŘ“ doložit potvrzení o vykonaném vstupním
školení v rozsahu 140 hodin a vykonané zkoušce z odborné způsobilosti
řidičů.
Žádosti o „PPZŘ“ se podávají v úřední dny na registrů řidičů odboru dopravy
Městského úřadu Tišnov nám. Mírů 346 v přízemí, dveře č.109. Žádost o „PPZŘ“
je nutno podat osobně a doložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
řidičský průkaz, stávající „ OPZŘ“, 1 ks průkazkové fotografie a správní poplatek
200,-Kč. Lhůta pro výrobu nového „PPZŘ“ je 30 dnů. Případné dotazy odpovíme
na tel. 549 439 737-8.

Koupíme dům i starší na opravy nebo i novější k bydlení,
nebo i stavební pozemek. Vyšší cenovou relaci respektujeme. Bez
RK. Tel: 728 140 655

Nabízím k prodeji pozemek o výměře 2.000 m2 v lokalitě Černičák
v k.ú. Předklášteří. Možnost stavby rekreační chatky. Cena 80.000,- Kč.
Při rychlém jednání možnost slevy.
Tel. 549 430 576 (pí Sojková)

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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