Život obce Předklášteří 2008

Vážení spoluobčané. Dny se zkracují,vítr fouká ze
strnišť a pomalu se budeme připravovat na dobu, kdy je
lépe, není-li zrovna sníh na Klínku, zalézt s knihou pod
peřinu. Dříve, než si to budeme moci dovolit, musíme
dokončit započaté opravy komunikací, chodníků a
připravit se na zimu. Do konce října by měla být dokončena oprava ulice Nezvalova, opraven povrch
komunikace v ulici Uzavřená, obnovena zeleň u
pomníku padlých v areálu Porta coeli, zhotoveny drobné
úpravy na ulici Komenského a provedeny další drobné
opravy komunikací. Vyčištěn by měl být také pomník
před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, opraven a přemístěn na vhodnější místo
křížek ve Vísce. Pro zlepšení slyšitelnosti místního rozhlasu bude na podzim
provedena výměna stávající zastaralé soustavy za moderní bezdrátový digitální
systém. Ke zlepšení bezpečnosti provozu na ulici Palackého byly nainstalovány
dva ks radarů s kamerami.
A co připravujeme? Hlavním úkolem pro příští rok bude realizace akce
„Cyklostezka s přemostěním Svratky“.Podmínkou je poskytnutí dotace z fondů
EU. Žádost o podporu byla podána v říjnu, projekt je připraven a stavební
povolení nabylo právní moci. Připravovaná stavba mostu přes Svratku u papírny
pro nás znamená podílet se nemalou částkou na zbudování chodníků a veřejného
osvětlení. Obyvatelé domů na Trávníkách, které sousedí s plochou, kde se
pořádají poutě, netrpělivě čekají na vyřešení problému s natékáním vody na jejich
pozemky při bouřkách. Také na tuto opravu dojde. Projekt již existuje, ale nejdříve
musí být k přeloženo plynové potrubí, které by po provedené úpravě mělo
nedostatečné krytí. Trvalý nedostatek míst na místě posledního odpočinku by měl
odstranit záměr rozšíření hřbitova, který se připravuje projekčně a jehož návrh
bude předložen veřejnosti k diskuzi .
Mimo těchto akcí je v plánu spousta drobnějších úprav a oprav, které přináší
každodenní život. Bohužel, jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, stále nedošlo
k vyřešení církevních restitucí což je pro další rozvoj obce nezbytné.
V letošní roce budeme slavit dne 28.října 90. výročí vzniku republiky. Narozeniny
slaví téměř všichni. Den zrození vlastního státu už slavíme méně 28. říjen, den,
kdy vzniklo Československo, měl zajímavé osudy. Každý režim si s ním poradil
trošku po svém.
Mohutná Rakousko-uherská říše, notně vyčerpaná válkou, tušila snahy zemí o
samostatnost dost zřetelně. Všehochuť bývalých korunních zemí a celků bylo
těžké udržet pohromadě, národnostních nepokojů stále přibývalo. Jen pro
představu: v roce 1905 čítalo Rakousko-Uhersko skoro 50 milionů obyvatel, kteří
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používali více než 10 jazyků. Po Rusku to byla druhá největší země v Evropě.
Nabídka federace, která byla připravena ze strany vládnoucího císaře Karla I.
neuspěla. Vše vedlo k rozpadu mohutné říše.Nový demokratický stát dostal název
Československo a měl velké ambice a také předpoklady. Čechy patřily k
hospodářsky nejvyspělejším zemím Rakouska-Uherska. Vlastenecká snaha
mnoha generací založit samostatný stát našla své naplnění 28. října roku 1918.
Vznikl demokratický stát v čele s prezidentem Masarykem.
První republika slavila tento den s velkou úctou, vzpomínalo se na padlé vojáky
první světové války, na legionáře a hlavně vzdávala hold sama sobě.
Dvacetiletá éra Československa byla ukončena 15. března 1939 zřízením
Protektorátu Čechy a Morava pod nacistickým diktátem. Svátek oslavující
založení Československa byl zakázán. Odkaz první republiky lidem ale nezůstal
lhostejný.
Již v předvečer 28. října 1939 se začaly objevovat u pražských pomníků a
pamětních desek květiny se zakázanými československými trikolórami a svíčkami.
Ilegální letáky na nárožích a lampách dávaly tušit blížící se demonstraci. Nejen
Praha se připravovala na protesty. Ve výroční den se demonstrovalo i v Ostravě,
Plzni, Hradci Králové a v dalších městech. Odplata za demonstrace od okupační
mocnosti byla tvrdá. Vězněním, zastrašováním a brutalitou chtěla zlomit odpor
českého lidu.
Komunistický režim se vyrovnal s Dnem vzniku samostatnosti československého
státu vlastním způsobem. Státní svátek připadal sice na 28. října jako před lety,
ale slavilo se úplně něco jiného a to Den znárodnění. Tento podivný svátek, kdy
měli lidé vzpomínat na akt převodu soukromého majetku do státního vlastnictví,
neměl ve skutečnosti s datem 28. 10. nic společného. Tehdejší prezident Edvard
Beneš podepsal dekrety o znárodnění 24. a 25. října. „Komunisté přesunuli Den
znárodnění na 28. říjen, aby upozadili původní význam tohoto dne. Proč jim ten
den, pro který trpěli naši předkové tolik vadil? Asi proto, že těžko mohli národ
přesvědčit, že o vznik Československa se zasloužili právě oni.
Význam 28. října vnímají dnešní lidé jinak. Žijeme ve zcela jiné mezinárodně
politické atmosféře a poměrech. Také stát, který naši předkové v roce 1918 zakládali, již přísně vzato neexistuje. 28. října 2008 bude na státních budovách vlát
vlajka České republiky a prezident Václav Klaus udělí ve Vladislavském sále
vysoká státní vyznamenání. Budou položeny věnce u památníků prvního
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a také u ostatních pomníků připomínajících tuto událost po celé zemi. Lidé nebudou demonstrovat, protože nemají
proč, budou si užívat volný den, navštěvovat muzea a výstavy nebo také běhat
po supermarketech, budovat svá obydlí, okopávat zahrady, vždyť je přece státní
svátek, den volna. I tak se dá oslavit významné výročí našeho českého státu.
A koneckonců proč ne. Už nám nikdo nenařizuje co máme slavit a jak máme
slavit, je pouze na každém z nás, jak si významný den naší země připomeneme.
Jsme svobodní lidé a žijeme ve svobodné zemi. Važme si toho. Přes všechna
negativa, která tato doba přináší. Chraňme naši svobodu, kterou pro nás
vybojovali a pro kterou umírali naši dědové a pradědové.
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Zápis č.4/2008
o průběhu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří
konaného dne 10.července 2008 ve společenském sále obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 8.7.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 a 5 a bere na vědomí
zprávu o hospodaření do 30.6.2008.Souhlasí s vyřazením majetku obce umístěného v ZŠ a DD v celkové částce 25.397,- Kč, předloženého inventurní komisí a
zkontrolovaného kontrolním a revizním výborem obce.
Schválení OZV č.2/2008
Zastupitelstvu byl předložen k projednání a ke schválení návrh OZV č. 2 /2008 o
stanovení koeficientu 2 pro výpočet daně z nemovitosti a snížení základního
koeficientu pro výpočet základu daně z nemovitostí u místních částí „Závist a Za
Mlýnem“podle § 11, odst.3, písm a) a b) zákona 338/1992 Sb. na 1. Návrh textu
vyhlášky byl odsouhlasen finančním výborem, projednán a doporučen ke
schválení v ZO RO.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2008 v navrhovaném znění.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídající věcnému břemenu s firmou E-ON distribuce, a.s. na pozemky
p.č. 749/2 a 797/5 v k.ú. Předklášteří za jednorázový poplatek 3000,-Kč slovy :
třitisíce korun českých a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.Požaduje, aby
před podpisem smlouvy byl předložen výpočet jednorázové úhrady.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí směnné
na pozemek p.č. 607/38 ve správě PF ČR a pozemek p.č 555/5 v majetku obce a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy s panem Petrem Siegelem
na vytěžení napadeného dřeva v rozsahu cca 15 m3 za cenu 250 Kč/m3
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 302/57 v k.ú.
Předklášteří od pana Josefa Musila za účelem rozšíření komunikace a schvaluje
cenu 110,- Kč/m2 . Zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem pozemků p.č. 275/4 o výměře 329
m2 a 1564/1 o výměře 130 m2 v k.ú. Tišnov firmě SUBTERRA a ukládá zajistit
posudek podmíněného návrhu odprodeje po právní stránce. Pověřuje RO
dořešením a schválením prodeje v uvedeném termínu a zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy o prodeji
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přípravě žádosti o dotaci na
projekt „ Cyklostezka Předklášteří s přemostěním Svratky“
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše nákladů na realizaci projektu
v letech 2009 a 2010 s přihlédnutím na zahrnutí všech uznatelných nákladů které
budou zahrnuty do žádosti o dotaci ve výši 6.553.947 Kč a zmocňuje RO
k odsouhlasení jejich konečné výše.
Zastupitelstvo obce schvaluje text zadání pro výběr dodavatele stavby Oprava komunikace Nezvalova.
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Schvaluje výběr čtyř firem, které budou osloveny a schvaluje návrh komise pro
otevírání obálek a výběr dodavatele stavby ve složení : A.Nahodil, Ing.Výleta,
F.Hanák. ZO pověřuje RO schválením dodavatele stavby a zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zvýšení nájemného
v obecních bytech od 1.1.2009 ve výši která je určena sdělením č. 214/08 MMR
a ukládá připravit smlouvy s nájemníky k podpisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB a schvaluje zprávu o hospodaření FRB za r.2007 a do
30.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zveřejnění návrhu plánu
oblasti povodí Moravy a Dyje
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zpracovávaných územně
analytických podkladech a o cílech této akce a schvaluje návrh na svolání
stavební komise k řešení úkolu.
Zápis č.5/2008
o průběhu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří
konaného dne 18.září 2008 ve společenském sále obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 15.9.2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 a č.7, bere na vědomí
zprávu o hospodaření obce do 31.8.2008, ZŠ a MŠ do 30.6.2008. Schvaluje
dodatek č.1 k příloze č.2 směrnice č.7 o vysílání na pracovní cesty a cestovních
náhradách v předloženém znění
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole sociálního fondu pro
r.2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce na pozemky p.č. 795, 749/2
a 797/5 v k.ú. Předklášteří a to p.č. 749/2 o výměře 119m2 a 797/5 o výměře 86
m2 dotčené trvalým záborem a 749/2 o výměře 40m2 a 797/5 o výměře 29 m2
dotčené dočasným záborem a p.č. 749/2 o výměře 35m2 a 795 o výměře 42 m2
dotčené dočasným záborem do 1 roku a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací u pozemků p.č.797/5 o
výměře 86 m2 a 749/2 o výměře 119 m2 , které jsou dotčeny stavbou mostu
III/3771-3 Předklášteří . Záměr výpůjčky i prodeje byl řádně zveřejněn od 20.8.
2008
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kabelu NN Oščatka - posílení
sítě NN na pozemcích p.č. 286/3, 293, 303/2 761/3 a 759/2 na LV č.1 v k.ú.
Předklášteří v délce 320m za úplatu a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Navrhovaná cena za 1 bm je 100 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 01/09/2008, na
úpravu pozemku u pomníku padlých za cenu 70.907,- Kč, č. 02/09/2008, na
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úpravu břehu náhonu a chodníku na ul.Komenského za cenu 71.398,- Kč a č.
03/09/2008 na úpravu pozemku ve Vísce p.č. 440/26 včetně zabudování
vegetačních dlaždic a osetí pozemku trávou za cenu 179.356,- Kč s firmou
Vítězslav Maloň – univerzální služby a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem pozemků p.č. 275/4 a 1564/1 v k.ú.
Tišnov firmě Subterra Tišnov a ukládá trvat na původní požadované ceně 300 Kč
za 1m2 . Pověřuje RO dořešením prodeje pozemků v termínu do 30.11.2008 za
požadovanou cenu 300,- Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o
prodeji. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce od 23.5 do 9.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele a smlouvu na zhotovení stavby
„ Předklášteří – oprava MK Nezvalova“ s firmou Oldřich Merta – Mertastav .
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím účelové dotace MR Porta na
zpracování žádosti o dotaci pro projekt „ Cyklistická stezka Předklášteří
s přemostěním Svratky“ ve výši 60.000,- Kč a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením účelové dotace Mikroregionu Porta
na zpracování projektu Cyklistická stezka Předklášteří s přemostěním Svratky“ o
119.000,- Kč a s podpisem dodatku ke smlouvě ze dne 10.8.2007.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím účelového daru 10.000,- Kč MR
Porta, tento dar bude předán společně s příspěvky ostatních obcí Ranči Loučka
na pomoc při odstraňování škod po ničivém požáru.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zpracování analýzy rizik pro
skládku odpadů Kalovská firmou Envirex spol. s.r.o. se sídlem v N.Městě na
Moravě za cenu 135.898,- Kč vč.DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy..
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kandidátů na obsazení míst ve školské
radě Ing.Lorenzovou, pí. M.Doležalovou a pí O.Černoškovou.
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou termínu pro předložení návrhu na
změnu OZV č.3/2000 a bere na vědomí informaci o prodloužení termínu pro
podání žádosti do 15.10.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav přípravných prací na zbudování
kolumbária a požaduje zahrnout do projektu také úpravu cest na hřbitově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu prací na zpracování
žádosti o dotaci a o změnách, které při přípravě projektu nastaly.
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou uložení volných finančních prostředků
na výhodnější účet u Volksbank .

ZPRÁVY Z OBCE
Co nového v odpadech
Obec Předklášteří a firma van Gansewinkel, a.s., již čtvrtým rokem
spolupracují v oblasti odpadového hospodářství a za tuto dobu se nám
společnými silami podařilo nakládání s odpady v Předklášteří dovést do podoby,
kterou lze dávat za příklad ostatním obcím.
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Zejména počet nádob na tříděný odpad: pro uložení skla, papíru, plastů
(PET lahví) a nápojových kartonů, nemá obdoby v širokém okolí a svezené
množství těchto materiálů je úctyhodné.
Že společnost van Gansewinkel, a.s. podporuje tříděný sběr odpadů
dokládá skutečnost, že neustále rozšiřuje a buduje kapacity pro další nakládání
s tímto odpadem.
V roce 2007 byla otevřena nová třídící linka, na které se papír i plasty
dotřiďují na jednotlivé druhy (lepenka, noviny, časopisy, PET lahve, fólie, nápojový
karton, atd.) tento materiál se následně lisuje do balíků a přepravuje do papíren či
jiných provozů k dalšímu využití.
V areálu firmy také funguje moderní linka na recyklaci a zpracování PET
lahví, z výsledného produktu se vyrábí vlákna a materiály pro textilní průmysl,
nebo například pro zdravotnictví.
Pokud se ptáte jak je nakládáno se sklem, odpověď je zde. Zvony
vyprazdňuje vozidlo s mechanickou rukou, které na sobě veze velký kontejner
uprostřed rozdělený přepážkou na dva prostory, zvlášť pro čiré a zvlášť pro
barevné sklo. Svezené sklo je následně odděleně shromažďováno ve speciálních
boxech v areálu firmy a poté ve velkých transportních dávkách odváženo do
skláren k dalšímu využití.
Obec se společně s fi. van Gansewinkel připravuje i na skutečnost, že od
1.1.2010 bude povinností třídit „Biologicky rozložitelné odpady“. V současné době
je v jednání způsob sběru a odvozu. V této souvislosti firma také pracuje na
vybudování vlastního zařízení pro zpracování těchto odpadů.
Jak je z výše uvedeného patrné, obec i svozová firma se shodují v pohledu
na ekologii a navíc se tak děje za velmi příznivou cenu, což je dáno právě velkým
rozsahem třídění.
Novinkou je pro naše občany umístění
speciálního E-boxu v přízemí obecního úřadu. E-box
představuje další možnost rozšíření sběru a ekologické
recyklace vyřazených drobných elektrozařízení, které dle
provedených průzkumů svozovou firmou končily převážně
v nádobách na směsný komunální odpad (popelnicích)
E-box je vlastně sběrný box na vyřazené drobné
elektrozařízení.Vhazovat do něj můžete např. nefunkční
kalkulačky, telefony,drobné počítačové vybavení, walkmeny, MP3 přehrávače a ostatní drobná elektrozařízení.
Dále bude pro občany uspořádán opět podzimní sběr
kovového a nebezpečného odpadu, přesný termín bude po
konzultaci se svozovou firmou sdělen prostřednictvím
místního rozhlasu a formou vývěsky.
Ing.Lorenzová Lenka
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JIŽ 90 LET UPLYNULO OD VZNIKU ČSR.
Jak prožívali tuto významnou událost tehdejší občané Předklášteří?
Vojenské operace 1. světové války probíhaly daleko od obce Předklášteří, ale
útrapy s válkou spojené dopadly těžce i na její občany. Z obce muselo narukovat
236 mužů, po nichž bralo 251 rodin podporu. Vedení obce muselo řešit problémy
se zásobováním obyvatel. Probíhaly rekvizice a domovní prohlídky, které měly za
úkol zabavit přebytečné zásoby. Těžko se dokážeme vžít do pocitů lidí, kteří se
den za dnem obávali o životy svých rodinných příslušníků na frontě, báli se
okamžiku, kdy dostanou zprávu o jejich úmrtí a přitom na ně doléhala starost jak
uživit zbytek rodiny, zejména děti. Z války se nevrátilo 47 vojáků z obce
Předklášteří, kteří padli nebo zemřeli následkem válečných útrap. Co probíhalo po
vyhlášení samostatného československého státu v naší obci popisuje tehdejší
starosta Rudolf Klátil ve své knize Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera
Porta coeli, kterou věnoval ve prospěch stavby pomníku padlým vojínům. Jak
napsal v předmluvě k této knize dr. Karel Šikola, nebylo po více než čtyřech letech
války jediné vsi, městečka či města, kde by neželeli svých příbuzných, známých a
přátel, kteří se z války již nikdy nevrátili. Lidé cítili potřebu projevit padlým úctu a
poděkovat legionářům, lidem v zahraničí, kteří se o samostatnost země zasloužili,
Maffii(ústřednímu orgánu českého domácího odboje za 1. světové války) a zejména našemu prvnímu prezidentu T. G. Masarykovi. Proto se usneslo
zastupitelstvo obce Předklášteří postavit důstojný pomník, aby památka padlých
zůstala v paměti dalším pokolením. První dar na postavení pomníku přinesli
mládenci, pak byla v obci vykonány sbírka a byly věnovány výtěžky z řady akcí za
tímto účelem konaných. Pro dokreslení tehdejšího dění a atmosféry v obci kolem
roku 1918 uvádíme úryvek z knihy Rudolfa Klátila.:

POMNÍK PADLÝM
Po prohlášení naší samostatnosti v r. 1918 počalo se v naší obci hned pomýšleti
na postavení důstojného pomníku všem padlým vojínům z obce Předklášteří, kteří
osudem určeni byli k tomu, aby na válečném poli svoje životy obětovali za
svobodu svého národa. Nebylo však prostředků a zdálo se již, že myšlenka tato
úplně jest zapomenuta. Dne 5. února 1922 v zasedání obecního zastupitelstva
radní p. E.Tengler však podal návrh, aby této záležitosti uchopilo se obecní
zastupitelstvo. Návrh byl přijat a zvolení pánové MUDr. K. Šikola, Ed. Tengler a
Jan Holas byli pověření k vykonávání potřebných prací.
Zásluhou p. Dr.Šikoly sestaveno později samostatné „Sdružení pro postavení
pomníku“, do něhož byli přibráni zástupcové všech místních spolků. Tak povstal
první výbor, jehož členy byli pánové: Dr. Kar. Šikola,předseda, Kar. Kopřiva,
továrník jako pokladník, Arnold Navrátil, zahradník jako jednatel Ed. Tengler,
zahradník , Ant Hort, stv. Asistent Rud. Klátil, obchodník,R. Hort, krejčí,
F.Muzikant, rolník, Jan Holas, dělník.
Dne 20. dubna 1922 svolána byla první schůze na níž příjemně překvapil všechny
členy výboru první dar 1000 Kč, který odvedli mládenci jako čistý výnos z hodové
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zábavy a dar 50 Kč, odevzdaný školními jako výtěžek z dětského divadla.V této
schůzi bylo usneseno uspořádání dobrovolné sbírky po obci na den 1. května,
která vynesla celkem 3.803 Kč 50 hal. Tím byl položen první základ ku postavení
pomníku a v dalších schůzích jednalo se již o volbě vhodného místa pro pomník.
Jako nejlepší a nejvhodnější místo bylo vyhlédnuto prostranství před farním
kostelem na pozemku klášterním. Když pak i příbuzní a přátelé padlých do dotazu
o volbě místa téměř všichni vyslovili svůj souhlas s volbou místa u kostela a
správa klášterní vyšla také ochotně vstříc a skoro bez podmínek přenechala
potřebné místo pro postavení pomníku, bylo toho místo stanoveno
definitivně.Povolaný architekt p. Mráček z Brna, jako zástupce památníkové
komise, vyhlédnuté místo schválil a ku vypracování návrhu doporučil p. Václava
Macha, akad. sochaře a docenta české techniky v Brně, který pak na požádání se
zavázal bezplatně několik vhodných návrhů vypracovati a výboru předložiti. Do
konce roku 1922 hlavně zásluhou p.pokladníka byla hotovost 7.686 Kč a během
roku 1923 vzrostla výtěžkem z divadla, květinového dne a sbírky „U sládků“ na
11.018 Kč 70 h.
Dne 18. ledna 1924 bylo ve společné schůzi p. Machem předloženo 5 návrhů
pomníku, z nichž vybrán nejlepší návrh s nápisem „Mrtvým tvůrcům“. Dne 3.
srpna t.r. byla uzavřena smlouva s akad. sochařem Machem, v níž se jmenovaný
zavázal zhotoviti pomník dle vybraného modelu z uměleckého kamene bez jmen
padlých za obnos 18.400 Kč.
Dodatečně vsazená kovová jména padlých stála 2.331,53 tak, že celkový náklad
bez úpravy místa před pomníkem byl vypočten na 20.731,53 Kč. Hned na to za
osobního dozoru p. Macha provedl stavbu pomníku akad. sochař J.Rejnart z Brna
a již dne 28. října t.r. konala se slavnost odhalení pomníku pod protektorátem
obecního zastupitelstva. Slavnost byla zahájena večer dne 26. října v sále dětské
osady města Brna slavnostním divadelním představením k němuž vybrán kus
„Václav Hrobnický z Hrobčic“. Hlavní slavnost odhalení pomníku počala dne 28.
října před 10. hod. ráno shromážděním všech spolků a korporací v sále dětské
osady, odkud se vyšlo průvodem k pomníku černou rouškou zahalenému. Když
byly k pomníku položeny nádherné věnce se stuhami v národních barvách
darované zúčastněnými spolky, zapěl sbor „Květnice“ za řízení p. sbormistra
Beneše „Kdož jste Boží bojovníci“ čímž byla hlavní slavnost zahájena. Po uvítání
všech přítomných spolků, korporací a hostů panem předsedou Dr. Šikolou,
převzal slovo slavnostní řečník p. Dr. A. Seyreft, který ve své promýšlené a velmi
pěkně podařené řeči výstižně vysvětlil význam stavby pomníků vůbec a zdůraznil
zvláště smysl stavby našeho pomníku vzhledem ku dějinně významným dnům
národa českého. Po slavnostním řečníku promluvil zástupce zemského velitelství
z Brna plukovník p. Dr. Navrátil, vzpomínaje padlých hrdinů, jimž byl pomník
postaven. Na to zapěl sbor dojemný Prausův „Chorál Čechů“, při jehož zvucích
byla rouška s pomníku stažena a pomník odhalen. Pan předseda předal pak
kratší řeči pomník obci a starosta obce p. Kar. Kopřiva vřelými a srdečnými slovy
poděkovav předně „Sdružení“ za postavení pomníku a pak všem, kteří jakýmkoliv
způsobem ku zbudování pomníku byli nápomocni nebo přispěli, doporučil pomník
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ochraně obecenstva. Zapěním hymny „Kde domov můj“ byla tato významná a
dojemná slavnost za veliké účasti obecenstva ukončena. Slavností se zúčastnili
následující spolky,korporace a osoby: za okresní polit. správu v Tišnově pan.
místodržit. rada Wachsmuth, zastupitelstvo obce Předklášteří, rada města
Tišnova s panem starostou Řezáčem Al., dp. Lambert Kober, probošt a zástupce
kláštera, dp. Ant. Šalamoun, místní farář, důstojníci zemsk. voj. velitelství v Brně
p.Dr. Navrátil a p. Červenka, čtenářsko-pěvecký spolek „Květnice“ v Předklášteří,
sbory dobrovolných hasičů z Předklášteří, Štěpánovic a Dol. Louček, tělocvičná
jednota „Sokol“, Národní Jednota, Lidová vzdělávací Jednota a Družba invalidů,
všechny z Předklášteří. Tak postaven jest pomník, aby po věky příštím pokolením
byl trvalou vzpomínkou na naše padlé hrdiny ve válce světové a památkou
osvobození národa československého po dlouhá staletí porobeného a
neuznávaného.
Padlí a zemřelí do obce Předklášteří příslušní:
Borkovec Vladimír-operní pěvec, Balák Jan - kočí, Dvořák František-kočí, Harák
Rupert-koželuh, Handl Jan-obuvník, Hloužek František-koželuh, Hort Jan-zedník,
Just František-zámečeník, Klíma Dagobert-obuvník, Kopřiva Josef-dělník,
Klobouk Václav-strojník, Korec Antonín-hajný, Kotas František-obuvník, Kvasnica
Arnold-kožešník, Kvasnica Rupert-čalouník, Krejček František-zámečník, Langer
Otmar-průvodčí vlaku, Mikeš Josef-dělník, Roháček František-zedník,
Rambousek Josef-krejčí, Rybář Jaroslav-krejčí, Sládek Karel-hostinský, Smejkal
Václav-kočí, Svoboda František-rolník, Škoda Antonín-finanční úředník, Špaček
Antonín-krejčí, Tengler Edmund-kupec, Tengler Otto-četnický strážmistr, Trtílek
Ladislav-zahradník, Večeřa František-krejčí, Vejrosta Ludvík-obuvník, Žlebský
Josef-elektromechanik, Šebek Josef-zámečník, Bajer Václav-dělník.
Padlí a zemřelí z jiných obcí jichž rodiny se však v Předklášteří zdržují nebo kteří
zde působili:
Čičatka Leopold-kočí z Tišnova, Hlavička Josef-účetní z Bořitova, Klíma Jan-kočí
z Bobrůvky, Korec Karel-tkadlec z Veselí, Luka Cyril - hospodářský úředník
z Vážán, Matyska Josef-zámečník z Pohořelic, Ryšavý Josef-sládek z Brna,
Svoboda Josef-šikovatel z Vel. Bílovic u Vídně, Ticháček Josef-čeledín ze
Suchodolu v Čechách, Urbánek Josef-bednář z Netína u Vel.Meziříče.
Dodatek
Ku konci pokládám si za milou povinnost abych jménem „Sdružení“, jehož
nákladem tento spisek vyšel, srdečně poděkoval na tomto místě všem, kteří ku
vydání tohoto díla buď přispívali nebo nápomocni byli a sice: Cizineckému svazu
v Brně za laskavé a bezplatné zapůjčení štočků, ředitelství zem. Musea v Brně za
ochotné zapůjčení štočků za nepatrný poplatek, firmě C.M. Kopřiva v Předklášteří
za darování papírů vlastní výroby na obálku Knihy, p. K. Maškovi, řediteli měšť.
Školy v Tišnově za přehlédnutí rukopisu a konečně všem, kteří mně různé staré
rukopisy a knihy týkající se kláštera laskavě zapůjčili.
K váženým čtenářům pak mám přátelskou prosbu, aby tento skromný spisek můj
s takovou láskou přijali a četli, jakou jsem já sám jejímu sepsání věnoval, snaže
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se různé zprávy a záznamy týkající se pamětí kláštera tišnovského, jež byly
dosud roztroušeny v různých archivech, listinách, spisech a jiných pramenech
sebrati, a pokud mé schopnosti jako -laika stačily, v jeden celek sestaviti a tak
svým spoluobčanům podati co možná úplný obraz dějin jejich domova a
nejbližšího okolí. Také odbornou veřejnost prosím, by toto mé dílo shovívavě
posuzovala a nahodilé snad nedostatky laskavě prominula.
V Předklášteří v dubnu 1925

R.K.

Nové poznatky z výzkumů v areálu kláštera Porta coeli
(3. část)
Závěrečnou část tohoto stručného přehledu výzkumů věnuji restaurování
unikátního západního portálu bývalého konventního kostela. Práce na této
nejcennější památce z celého klášterního areálu probíhaly v letech 2000 až 2002,
a to metodou v našich podmínkách ještě ne zcela běžnou. Vlastnímu restaurování
předcházel komplexní průzkum portálu, který měl v maximální možné míře
poodhalit vývojové fáze jeho vzniku, materiálové složení, stopy dřívějších oprav a
současný stav poškození památky. Za tímto účelem byl sestaven kolektiv
odborníků z nejrůznějších oborů v čele s akad. sochařem Janem Bradnou, se
kterým v restaurátorských pracech úzce spolupracovala akad. malířka Zlatica
Dobošová. Komplexní průzkum zahrnoval kromě vlastní práce obou restaurátorů
zejména tyto výzkumy : archeologický, stavebně historický, archivní, petrologický,
statický, přírodovědný a technologický a dále průzkum odvodnění a návrh
odvlhčení zdiva. Je třeba ještě připomenout organizační a majetkové pozadí
celého projektu. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1233 až
1239 jako konventní chrám kláštera Porta coeli. Po jeho zrušení v roce 1782 se
stal farním kostelem a tento stav trvá dodnes, i když byl klášter v roce 1901 nově
osazen a v roce 1990 opět obnoven. Proto investorem celé akce bylo Biskupství
brněnské, které k finančnímu krytí využilo také grantu od nadace World
Monuments Fund za přispění nadace Samuela H. Kresse. Odborným dohledem
byl pověřen PhDr. Zdeněk Vácha z Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Brně. Na závěr restaurátorské obnovy portálu se konalo
v listopadu 2002 dvoudenní mezinárodní odborné sympozium Porta coeli
restaurata 2000 – 2002, na kterém byly zhodnoceny dosažené výsledky a
současně byly porovnány s obdobnými projekty v zahraničí. Sympozium probíhalo
v prostorách brněnského biskupství, bohatá diskuze se ale také rozvinula přímo
před portálem. Ohlášený sborník s přednesenými referáty zatím bohužel nevyšel,
proto je dosud jediným souhrnným výstupem monotematické čtvrté číslo časopisu
Společnosti pro technologie ochrany památek Zpravodaj STOP z roku 2002, ve
kterém jsou otištěny výsledky všech hlavních výzkumů portálu i průběh vlastního
restaurování.
Není možné v rozsahu tohoto článku informovat o všech publikovaných
výsledcích a zjištěních, přesto si na závěr dovolím z pozice muzejního
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pozorovatele většiny probíhajících jednání a výzkumů uvést několik konkrétních
postřehů a poznámek. Na samém počátku se vedly poměrně široké diskuse o
způsobu restaurování. Portál prodělal za posledních 200 let dvě velké opravy, v
70. letech 19. a v 70. letech 20. století, a kromě toho celou řadu dalších doplňků a
dodělávek, někdy i velmi neumělých. Šlo o to, zda tento stav ponechat, nebo se
naopak zaměřit na nejstarší originální části a některé novější dodělávky případně i
odstranit. Všichni si ale uvědomovali, že je portál chápán nejširší veřejností jako
poměrně velmi dobře zachovaná celistvá památka včetně všech doplňků. Proto
nakonec zvítězil památkáři prosazovaný přístup a portál byl ponechán ve známé
podobě bez zásahů.
O tom, jaké okolnosti měly vliv na stavbu tišnovského kláštera a proč právě
zde, navzdory cisterciáckým pravidlům, vznikl tento mimořádně bohatě zdobený a
členitý portál, existuje řada odborných článků a studií. V této souvislosti se jeví
jako velice objevný zejména archeologický výzkum, vedený prof. Josefem
Ungerem z Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Tomu se podařilo
zjistit, že v prvotní fázi výstavby kostela nebyl zřejmě portál v současné podobě
vůbec plánován. Západní průčelí bylo postaveno na jednoduché základové zdi a
základy pro dnešní portál byly připojeny až dodatečně. Ten původní měl asi být
v duchu cisterciáckých zvyklostí mnohem jednodušší. Podle profesora Ungera ale
v tomto okamžiku zasáhla sama zakladatelka kláštera královna Konstancie, která
svým postavením v hierarchii osobností českého státu, s podporou obou
vládnoucích synů - krále Václava a markraběte Přemysla – a v neposlední řadě
štědrostí finančních dotací prosadila svoje představy monumentálního portálu,
který by zakladatelku reprezentoval a současně byl důstojným vstupem do místa
jejího plánovaného posledního odpočinku. Na základě stavebně historického
rozboru zaujala podobné stanovisko i Doc. Helena Soukupová ve svém referátu
na výše zmíněném sympoziu, otištěném v německé verzi v časopisu Umění
v roce 2004, kde navíc vyslovila názor, že se královna Konstancie nechala
inspirovat portálem zvaným Porta speciosa v uherské Ostřihomi, který dal postavit
její otec Béla III.
Poznatky z archeologického výzkumu vedly prof. Ungera také k přesvědčení,
ža stavba portálu a možná i celého kostela probíhala v nezvykle rychlém tempu.
Spěch při stavbě nepřímo potvrdil i petrologický průzkum, vedený RNDr. Zdeňkem
Štaffenem z Orlického muzea v Chocni. Důvodem zřejmě byly narůstající změny
projektu portálu do stále náročnější podoby s tympanonem, postavami apoštolů a
dvojicí lvů na straně jedné a přání královny Konstancie dokončit dílo ještě před její
smrtí na straně druhé. Archeologický výzkum s největší pravděpodobností,
rovnající se téměř jistotě, vyřešil také otázku předsíně. Ta měla být podle
nedoložené tradice zničena při útoku husitských vojsk nebo až později Švédy
během třicetileté války. S její výstavbou se v době vzniku portálu určitě počítalo, o
čemž svědčí dvě po stranách vybíhající konzoly, k realizaci již ale nedošlo.
Existenci předsíně nepotvrdil ani výzkum základů portálu, ani sondy v prostoru
před portálem včetně geofyzikálních metod.Komplexní průzkum a výsledná
podoba restaurování byla přijata odbornou i laickou veřejností velmi dobře.
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- 11 -

Život obce Předklášteří 2008

Jediným nedořešeným problémem zůstává ochrana částí portálu, vybíhajících do
volného prostoru, před nepříznivými vlivy počasí. Déšť a sníh škodí zejména lvům
a nejbližším postavám. Na nutnost stříšky nebo jiné varianty řešení upozorňovali
všichni účastníci restaurování, ke konkrétnímu výsledku ale dodnes nedošlo.
Navíc je nutné brát v úvahu i názor, že portál v tomto nechráněném stavu přežil
celá dlouhá staletí. Jako nevhodné provizorium se z tohoto pohledu jeví dvě
dřevěné „boudy“ pro oba lvy, instalované v několika posledních letech vždy
v zimním období.
Z výše uvedeného přehledu je více než patrné, že klášternímu areálu sester
cisterciaček Porta coeli je mezi badateli věnována neustálá pozornost bez ohledu
na společenské poměry a majetkové vztahy. Dosažené výsledky v uplynulém
dvacetiletí posunuly naše vědění o této mimořádné památce hodně dopředu,
zdaleka ale ne k cíli.
Josef Zacpal

Začal nový školní rok
Tak už jsme zase ve škole. Prázdniny utekly jak voda, koneckonců jako
pokaždé, a nový školní rok přišel tentokrát přesně 1. 9. 2008. Do první třídy
nastoupilo 18 nových školáků, celá škola má 81 žáků. Změny nastaly i
v učitelském sboru. Po mateřské dovolené se vrátila Mgr. Jaroslava Pohanková,
která nastoupila jako třídní učitelka do 1. třídy. Ve druhé třídě je třídní Ing.
Vladimíra Dvořáková, ve třetí Mgr. Lenka Novotná, ve čtvrté Mgr. Ilona Krausová
a v páté Ing. Eva Bauerová. Vedoucí školní družiny je Marcela Šebková, druhou
vychovatelkou ŠD je Marie Grossová. Přespočetné hodiny vyučuje Denisa
Krausová. Školnicí je nadále Ivana Topinková.
Změn doznala i mateřská škola. Protože je plně obsazená kapacita školy,
což je 50 žáků, rozšířili jsme počet učitelek. Novou posilou v MŠ je Mgr. Hana
Kolaříková. Školnicí je od 1. 6. 2008 Magda Procházková.
Plán akcí na nejbližší období
Zahájíme zájezdy do divadel. Čekají nás divadelní představení ve škole i
v divadle Radost v Brně.
14. 10 2008
Divadlo Radost Datel a Bubeníček ( 3. – 5. třída)
20. 10. 2008
Divadlo Radost
Zvířátka a loupežníci ( MŠ, 1. a 2. třída)
Po loňském úspěchu chceme na začátku adventu zopakovat Vánoční jarmark.
Bude se konat na náměstí 5.května v Předklášteří v sobotu 29.11.2008 od 9.00
hodin. Ve stejný den, v 17.00 hodin v podvečer, Vám děti zazpívají na náměstí
u rozsvíceného stromku.
Vánoční besídka pro rodiče i širokou veřejnost bude v pátek 19.12.2008 v 16.00
hodin v sále obecního úřadu v Předklášteří.
Zveme srdečně všechny rodiče i přátele školy. Těšíme se na setkání s Vámi.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 12 -

Život obce Předklášteří 2008

Vzpomínka na konec loňského školního roku.
Školní rok 2007/2008 jsme zakončili v sobotu 21. 6. 2008 oslavami 210.
výročí založení základní školy a 95. výročí založení mateřské školy v obci.Nedá
mi to, abych se k této akci ještě jednou nevrátila. Radost ze setkání se všemi
hosty, ať už z řad bývalých zaměstnanců školy, žáků školy či občanů Předklášteří
a Štěpánovic a nádherná atmosféra celé akce se nedá jen tak zapomenout.
Návštěvníků přišlo hodně, nešetřili slovy chvály a při odpoledním vystoupení
ukápla nejedna slzička dojetí a radosti nad výkony našich žáků. Společný zpěv
České písničky v samotném závěru besídky byl takovým zážitkem, že mi běhá
mráz po zádech ještě dnes. Dovolte mi poděkovat ještě dodatečně znovu všem,
kteří nám při organizování akce pomáhali a především všem zaměstnancům
našich škol, kteří se na akci podíleli.
Zápisy v kronice školy z tohoto dne jsou milou a nesmazatelnou vzpomínkou na
celou akci.
Ale co mě dojalo nejvíc byl dopis bývalé učitelky zdejší školy paní Marie
Brichtové, který jsem dostala asi za týden po akci. Dovolte mi, abych ho
odcitovala i vám.
Milá Ilonko, vážená děvčátka učitelky i ostatní zaměstnankyně
klášterské školy!
Po té krásné sobotě, kterou jsem prožila mezi Vámi na Vaší kouzelné škole,
mi to nedá. Ráda bych Vám znovu poděkovala a ocenila perfektně připravený
program, nádherně vybavenou školu a vstřícnost Vás všech. Přála bych každému
kantorovi důchodci, aby mohl prožít tak hezké chvíle, jaké jsem mohla prožít u
Vás v kruhu svých bývalých žáků. Ráda bych, aby moje řádky nevyzněly jako
sentimentální blábol, ale jako pravdivá a upřímná slova díků za krásný zážitek,
který si budu ještě dlouho uchovávat v paměti.
Vaše Marie Brichtová
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy

Oslavy výročí
školy byly také příležitostí k setkání
dnešní generace
kantorů se svými
bývalými učiteli.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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.

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVKA

.

Jazyková přípravka je jeden z nejdéle fungujících kroužků na naší škole.
Pracuje nepřetržitě už 12. rok.
Jazyková přípravka jako organizace vznikla v Brně již v roce 1991. Původně
měla přispět k výuce němčiny na školách, o kterou byl v té době velký zájem.
Výuka se tehdy realizovala v nadstandardních vyučovacích hodinách – od MŠ,
přes ZŠ, kulturní střediska včetně kurzů pro dospělé. Během následujících asi pěti
let však zájem o němčinu upadal a začal převyšovat zájem o výuku angličtiny.
V této době nebyly na trhu téměř vůbec dětské učebnice. Zahraniční literatura
byla pro mnohé cenově nedostupná. Vedení jazykové přípravky proto navázalo
spolupráci s pedagogy a základních i vysokých školách (převážně z kateder
pedagogických a jazykových). Začaly vznikat první učebnice, metodiky a pracovní
sešity pro ty nejmenší školáky. Pak se pořizovaly zvukové nahrávky k učebním
materiálům.Jazyková přípravka se snaží být přístupná všem zájemcům, jak
cenově, tak organizačně, tzn. v hodinách navazujících na výuku ve škole.
V naší škole jsou děti v jazykové přípravce rozděleny do tří skupin. V mateřské
škole je výuka vedena formou pohybu, kreslení, popěvků, náslechem a
opakováním cizích slov. Svoji učebnice si naši nejmladší žáčči sami doplňují
svými kresbami. V základní škole kurzy navštěvují žáci, kteří ještě angličtinu
v osnovách nemají – žáci první a druhé třídy. Prvňáčci pracují s učebnicí, která je
určena k vybarvování. Výuka je orientovaná na mluvení, poslech a hru. Kromě
učebnice mají děti k dispozici i výukové CD. Druháčci už výuku hrou doplňují o
začátky psaní a čtení. Výukové CD mají rovněž k dispozici. Poprvé si začínají
uvědomovat rozdíl mezi mluveným a psaným slovem. Při výuce klademe důraz na
zažití správné výslovnosti a porozumění základním frázím. Při spontánních hrách
děti odblokují i strach z mluvení. Někteří rodiče se mylně domnívají, že dítě
absolvující rok jazykové přípravky s nimi bude plynně komunikovat anglicky.
Tohoto cíle při jedné vyučovací hodině týdně nelze dosáhnout. Našim cílem je děti
s angličtinou seznámit, naučit je vnímat cizí jazyk jako dorozumívací prostředek,
který pro ně nebude strašákem. Je dokázáno, že obtížnější slovo potřebuje dítě
slyšet až 200 krát, aby si ho zapamatovalo. Praxe nám ukázala, že v jazykové
výuce u dětí méně znamená více. Systém výuky je propracovaný. Začínáme tou
nejzákladnější slovní zásobou a postupně v jednotlivých skupinách ji rozvíjíme.
Na první pohled to vypadá, jako bychom stále dělali to stejné. Ale my se vracíme
k probrané slovní zásobě a na ní stavíme. V letošním školním roce budeme ve
výuce angličtiny pokračovat. V MŠ povede děti studentka Pedagogické fakulty MU
v Brně Denisa Krausová a v první a druhé třídě ZŠ učitelka Eva Bauerová.

.

VOLBA ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ A MŠ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Školská rada při ZŠ a MŠ Předklášteří byla zřízena ve smyslu ustanovení §167
odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) dne 22.9.2005 rozhodnutím
Zastupitelstva obce Předklášteří. Ve výše citovaném zákoně se školská rada
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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uvádí jako orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
Připomenu jen, že složení této rady bylo zvoleno zřizovatelem v počtu devíti
členů, z toho jsou tři zástupci z obecního zastupitelstva, tři z pedagogického sboru
naší školy a tři zákonní zástupci žáků školy. Vzhledem k tomu, že funkční období
školské rady jsou tři roky, v letošním roce bude zvolena nová Školská rada při ZŠ
a MŠ v Předklášteří.
Tímto oslovuji především vás vážení rodiče, jejichž děti navštěvují školu a
školku v obci Předklášteří, abyste do kolonek s názvem „návrh zástupců do
školské rady“ na vývěsce v ZŠ nebo MŠ vepsali návrhy jmen těch rodičů, kteří
jsou aktivní ve spolupráci se školou, dětmi nebo jsou ochotni se na správě a
aktivitě těchto našich zařízení podílet!
Konečné hlasování zástupců z řad rodičů, vámi navržených kandidátů,
proběhne tajně na hlasovacím lístku při rodičovské schůzce v listopadu. ( O
termínu rodičovské schůzky budete informováni v MŠ na vývěsce a v ZŠ
prostřednictvím vašich dětí.)
ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY
V školském zákoně se přímo k činnosti rady uvádí: - vyjadřuje se k návrhům
školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, - schvaluje
výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků. Dále se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
-projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se
k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, -projednává
inspekční zprávy České školní inspekce a dává podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům
státní správy.
Z výše uvedených ustanovení je
zřejmé, že členové školské rady se mohou
aktivně podílet na „životě“ naší milé školičky a
školky v Předklášteří. Připomenu jen, že činnost,
zařízení a majetek školy není zadarmo, velký
podíl nese na bedrech zřizovatel tj. Obec
Předklášteří a také skutečnost, že výchova dětí
na těchto menších „obecních“ školních
zařízeních má nesporné klady v oblasti výchovy,
znalosti i přístupu kantorů….
Tímto vyzývám k aktivní volbě rodičů z našeho
středu do nové školské rady!
Předseda ŠR Špaček Jaroslav
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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

.

Zakončení školního roku 2007/2008 bylo v duchu oslav 210. výročí založení
základní školy a 95. výročí založení mateřské školy. Na Dni otevřených dveří si
všichni měli možnost prohlédnout současnou podobu obou škol. Vyvrcholením
bylo vystoupení dětí v sále OÚ Předklášteří. Radost a potlesk byl naší pochvalou.
Také rozloučení s předškoláky se podařilo a ti už nyní jako noví žáci sedí
v lavicích 1. třídy ZŠ.
Do nového školního roku 2008/2009 se zapsalo 50 dětí a kapacita mateřské
školy se naplnila.
I v tomto školním roce se nám podařilo vytvořit zajímavou nabídku
mimoškolních aktivit: kroužek keramiky, výtvarný kroužek, výuku anglického
jazyka, logopedii a přípravu pro předškoláky = edukativně stimulační skupinky. Na
těchto skupinkách spolupracují s dětmi rodiče. Ti vidí své dítě při práci, mají
možnost srovnání s ostatními dětmi, více s dítětem komunikují a zároveň získávají
náměty pro svoji práci s nimi. Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má
asi hodinové trvání. Činnosti jsou řazeny za sebou tak, aby lekce byla pro dítě
zajímavá, různorodá a zároveň zvládnutelná.
Novinkou v naší mateřské škole je nespavá třída. Pro děti, které po krátkém
odpočinku na lehátku neusnou je připravován odpolední program.
Snažíme se především dětem vytvořit příjemné, přátelské a podnětné
prostředí, ve kterém mohou prožívat své první chvilky bez opory rodičů,
navazovat nová kamarádství i budovat vlastní osobnost.
Velkou radost máme z nového vybavení šaten i z pěkných nových koberců ve
velké herně a ve třídě.
Děkujeme panu Hrazdírovi, který z vlastní iniciativy a téměř zadarmo opravil a
natřel přední bránu, natřel konstrukce houpaček, průlezky a kola.
Ladislava Novotná

Událo se…
před 117 lety
V letošním roce jsme oslavili 210. výročí založení první obecné školy
v Předklášteří. Zájemci si mohli prohlédnout budovy základní a mateřské školy,
zhlédnout výstavy dokumentující historii i současné dění ve školách. Akademii
školy odměnili návštěvníci dlouhým potleskem. Hosté chválili práci všech učitelů,
kuchařek, správních zaměstnanců a rodičů a ocenili péči, kterou věnuje
zastupitelstvo obce oběma školám. Dík patří všem, kteří mají zásluhu na tom, že
naše školy patří k nejhezčím v širokém okolí.
Při prohlížení dokumentů o škole byl nalezen starý sešit s velmi zajímavými
zápisy, který sepsal učitel zdejší školy pan Boleslav přibližně v letech 1920 - 1940.
Psal také o životě ve škole a v obci Předklášteří po postavení současné budovy
v roce 1891. Srovnání se současným školstvím je velmi zajímavé. Nabízíme Vám
k pročtení kopii zápisu:
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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kopie originálu zápisu
Opis textu: Prvním učit. od gubernia a bar.Mundi potvrz. byl Jan Merta
Inspektor L.Herman z Urbanů a s kazatelny vyhlášeno:
1.Menší děti odpol., větší dopol.
2.Každý sedlák týdně 2 krejc.
3.Za dítky chudých sobotátek nemá býti požad.
4.Nedbalci robotou trestáni a donuceni děti ke cvič.posílati
5.Kdo nezaplatí sobot. – dvojnásobně
Prázdniny 6 neděl – 3 ned.žně a 3 ned. bramb.
Školní dohlížitel přísně dbát a pokutami nutit, aby se vše zachovávalo
a v budově šk. panovala čistota. Prozatímní kassa od r. 1784.
Učitel od chrámu měsíčně 6 zl.40 kr. od velkostat. 18 sáhů dříví neb 36 zl.
od velkostat. hotově 30 zl., 6z r. 1814 vyplácen místo z chrámu z panských
důchodů
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Toto pro Vás namalovali a říkanku složili Lorenzová Kristýna, Wágnerová Denisa,
Havlík Josef a Lorenzová Tereza
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KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

.Mezinárodní festival v Porta coeli.
Již počtvrté se konal v neděli 14. září 2008 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v Porta coeli v Předklášteří Mezinárodní festival duchovní hudby. Podobně jako
při minulém festivalu v roce 2005 měli občané naší obce a hosté z širokého okolí
možnost zúčastnit se výjimečné kulturní akce.
V první části koncertu se v návštěvníky zaplněném chrámu představila jednotlivá
pěvecká tělesa pod vedením svých dirigentů – Spevácký zbor slovenských
učiteľov, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Gaudeamus a Mátlův akademický
sbor, v jejichž podání vyslechli posluchači díla B. Smetany, L. Janáčka, Q. Pipola,
S. V. Rachmaninova a dalších známých skladatelů. Poté přednesli spojené sbory
Gaudeamus, Mátlův akademický sbor, členové sboru Janáčkovy opery v Brně a
členové Pražského komorního sboru se sólisty Helenou Kaupovou, Jitkou
Zerhauovou, Peterem Bergerem, Richardem Novákem za doprovodu hudebního
tělesa Czech virtuosi a sólisty na varhany Petra Kolaře pod vedením dirigenta
prof. Lubomíra Mátla slavnou Janáčkovu Glagolskou mši, která zazněla tak
velebně a působivě, jako by ji Leoš Janáček napsal právě pro tento chrám.
Umělecké výkony všech účinkujících a mistrovské dirigentské umění prof.
Lubomíra Mátla spolu s atmosférou a výbornou akustikou prastaré baziliky
připravily posluchačům zcela ojedinělý kulturní a duchovní zážitek a byly
důstojným připomenutím 80 let, které v tomto roce uplynuly od úmrtí Leoše
Janáčka.
Pořadatelé obec Předklášteří, město Tišnov a Umělecká agentura Musica Viva
děkují hejtmanu ing. Stanislavu Juránkovi, pod jehož záštitou se festival konal.
Rovněž děkují všem partnerům a sponzorům díky jejichž podpoře se koncert
uskutečnil a doufají, že jim zachovají přízeň i při pořádání V. ročníku festivalu
v roce 2011.
M. Kulhánková

UVÍTÁNÍ NOVĚ NAROZENÝCH PŘEDKLÁŠTERÁKŮ
V sobotu 27. září 2008 proběhlo v sále Obecního úřadu historicky první vítání
občánků v Předklášteří.
V roce 2007 se narodily pouze dvě děti – Jakub Procházka a Lucie Bojanovská,
ale letošní rok byl daleko „úrodnější“, narodilo se do měsíce září 13 dětí – Pavel
Gorner, Michal Kašík, Lukáš Paleček, Samuel Zálesák, Jiří Polák, David Král,
Miloš Chlup, Jan Richter, Jakub Ošlejšek, Jan Réman, Timea Fuchsová, Kristýna
Odehnalová a Nikola Mertová.
Vítání zahájily děti ze Základní školy hrou na flétny a básničkami a po proslovu,
kde pan starosta Nahodil nové občánky přivítal, dostala každá maminka kytičku,
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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děťátko pamětní list a zlaté znamení. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a své
ratolesti vyfotografovali v naparáděné kolíbce pro tento účel připravené.
Přejeme našim malým občánkům hodně zdraví, ať vyrůstají v bezpečí, lásce a
porozumění mezi svými rodiči a sourozenci.
Jana Pařízková
Předsedkyně soc. komise

Zájezd do Luhačovic
Sociální komise uspořádala 18. září 2008 zájezd pro seniory. Prohlédli jsme si
zámek Buchlovice a v podzámčí výstavu fuchsií, jiřin, begónií a jiných květin. Po
obědě v Uherském Hradišti jsme odjeli do lázní Luhačovice. Tam jsme ochutnali
léčivé prameny Aloiska, Otovka a Vincentka, prohlédli obrazovou galerii, prošli
kolonádu a po nezbytném kafíčku nasedli do autobusu a odjeli domů. Třebaže
počasí zvláště ráno bylo velmi chladné, zájezd se vydařil a už se těšíme na další,
který bude zase za dva roky.
Jana Pařízková

I když sluníčko ten
den odpočívalo, tak
se v Luhačovicích
všem líbilo.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 20 -

Život obce Předklášteří 2008

.

SPORT V OBCI

.

Mistrovství České republiky v lyžování na trávě opět
v Předklášteří.
Ve dnech 13.a 14. září se konalo na lyžařském svahu Na Klínku Mistrovství
České republiky v lyžování na trávě. Tyto závody již tradičně pořádá lyžařský
oddíl TJ Sokol Předklášteří. Travnímu lyžování se v našem oddíle pod vedením
trenérů Pavla Ivánka a Martina Müllera věnuje celkem 18 závodníků.
V sobotu se rozdávali dvě sady medailí a to v obřím a super obřím slalomu,
v neděli jedna sada ve slalomu. Závodníci TJ Sokola Předklášteří dosáhli
výborných výsledků ve všech kategoriích i disciplínách. V kategorii mladší žákyně
získala tři tituly Mistra ČR Magdalena Kotyzová, a tři stříbrné medaile Nikola
Gergelyová, v kategorii starší žáci dělá trenérům a hlavně sobě velikou radost
Tomáš Soltík, který získal tři tituly Mistra ČR. Jeho týmový kolegové Jan Jerošek
a Oldřich Kotyza získali každý jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
Nejpočetnější kategorií na závodech byli junioři, ve slalomu byl na 3. místě Pavel
Fic, Jakub Nekvapil získal titul Mistra ČR v obřím slalomu, dále 2.místo v super
obřím slalomu. I muži získali několik medailí, a to Lukáš Vecheta se stal
trojnásobným Mistrem republiky a Jiří Topinka získal celkem tři stříbrné medaile.
Na první pohled to vypadá, že nejméně úspěšní byli naši junioři, ale opak je
pravdou, v početném poli závodníků mezi šesti nejlepšími závodníky byli z TJ
Sokol Předklášteří čtyři.
Program byl pestrý a všem závodníkům i trenérům se u nás moc líbilo,
neboť poslední závod travní lyžařské sezóny je také o zábavě, o kterou se
v sobotu v podvečer postarali trenéři, bývalí závodníci a amatéři. Neohroženě se
pustili na svah, sice jen do 6 branek, ale i tak to byla velká událost a mnozí
závodníci schovávali medaile v dlaních a museli před výkony svých učitelů
smeknout.
Kromě Mistrovství ČR se Na Klínku také uskutečnilo finále Českorakouského poháru pro žáky - MITROPACUP. Pozvání na tyto závody přijali i
závodníci z Rakouska, Neměcka. Mladší žáci a žákyně, nováčci v kategorii talent
se ve třech závodech utkali o krásné poháry. V celkovém hodnocení tohoto
poháru na stupně vítězů vystoupila z našich nejmladších závodníků Karolína
Rašovská na 2. místě, Magdalena Kotyzová na 1.místě, Nikola Gergelyová na 2.
místě v kategorii mladší žákyně, Tomáš Soltík na 2. místě a Jan Jerošek na 3.
místě v kategorii starší žáci..
Všem závodníkům gratulujeme k jejich úspěchům a přejeme jim v příští
sezóně další vítězství.
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TJ SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – ODDÍL VOLEJBALU
Soustředění Templštýn.
Ve dnech 25.-28.9.2008 jsme s naší mládeží pořádali soustředění v areálu
rekreačního střediska Pod Templštýnem v údolí řeky Jihlavy asi 7 km od Ivančic.
Toto rekreační středisko je dobře vybaveno – ubytování v dřevěných chatkách,
plná penze, sprchy, volejbalové kurty a patřičně splňuje požadavky pro trénink
včetně zázemí.
Soustředění se pod vedením trenérů Miroslava Kotase a Andrey Topinkové
zúčastnilo sedm chlapců a deset dívek.
Zahájili jsme hromadným odjezdem od hřiště ve čtvrtek odpoledne. Po příjezdu
jsme se ubytovali v dřevěných chatkách a seznámili s areálem a s okolím.
Tréninky jsme zahájili v pátek. Denní rozvrh všech účastníků vždy zahájila ranní
rozcvička. Po snídani následovala dopolední dvouhodinová tréninková fáze
zaměřená na fyzickou přípravu. V poledne následoval oběd s následným
poledním klidem a od dvou hodin byla druhá tréninková fáze tentokrát zaměřená
na herní činnosti. Po večeři měli všichni volno a den končil večerkou. V sobotu
sehráli odpoledne chlapci přípravné utkání s žáky Ivančic s výsledkem 3:0 pro
soupeře. Celé soustředění bylo zakončeno nedělním obědem, po kterém všichni
odjeli domů.
Soustředění splnilo naše očekávání hlavně ve stmelení kolektivu a ve změně
prostředí pro trénink. Počasí nám vyšlo výborně, ubytování a jídlo bylo skvělé a
možnosti na trénink byly také dobré (dvě volejbalová hřiště, krásné terény v okolí
a rovněž krásná příroda). Uskutečnili jsme také výlet na zříceninu hradu
Templštýn spojený s fyzickou částí tréninkové přípravy a rovněž výlet za
poznáním krásného údolí řeky Jihlavy. Určitě budeme usilovat o zopakování
obdobného soustředění.
Již od října loňského roku se v Sokole začala vytvářet mládežnická družstva
chlapců a dívek pod vedením Mirka Kotase. Na jaře se do vedení zapojila Andrea
Topinková, která si částečně vzala na starost vedení dívek a zajišťuje nutnou
administrativu spojenou s účastí v krajských soutěžích. V průběhu roku děti
v zimě trénovali v tělocvičně v Předklášteří a v ZŠ Dolní Loučky a od jara na hřišti
za školou. Během této doby se děti naučili základy volejbalových dovedností a na
základě této skutečnosti bylo možné chlapce i dívky přihlásit do krajských soutěží
žáků.
Krajské soutěže chlapců i dívek se hrají turnajovým způsobem v období od
20.9.2008 do 14.3.2008 vždy v sobotu 1x za dva nebo tři týdny. V sobotu
20.9.2008 proběhl kvalifikační turnaj žáků v Brně Bystrci na Základní škole
Vejrostova
ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR
KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 20.9.2008
Základní škola – Brno Bystrc, Vejrostova 1
Lokomotiva Ingstav Brno „C“ – Sokol Předklášteří 2:0 (15,10)
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Volejbal Brno „A“ - Sokol Předklášteří 2:0 (10,8)
Volejbal Brno „B“ - Sokol Předklášteří 2:0 (12,28)
Sestava: Kouřil Karel, Havlík Roman, Beran Aleš, Horký Daniel, Kouřil Jakub,
Pařízek Jan, Kopecký Vojtěch
Tato utkání byla první, kterých se naši kluci zúčastnili v krajské soutěži.
S Lokomotivou Ingstav a Volejbalem Brno „B“ hráli celkem vyrovnaná utkání,
s Volejbalem Brno „A“ bylo utkání jednoznačné pro soupeře. Kluci se ale prvních
kroků v soutěži zhostili dobře a doufejme, že se budou dále jenom zlepšovat.
ŽÁKYNĚ - KRAJSKÝ PŘEBOR
KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 20.9.2008 – Pohořelice
DDM Brno „A“ – Sokol Předklášteří
Sokol Pohořelice - Sokol Předklášteří
Slovan Ivančice - Sokol Předklášteří
PSK Přímětice – Sokol Předklášteří
SK Duhovka Břeclav – Sokol Předklášteří

2:0 (20,23)
2:1 (19,-21,20)
2:0 (12,17)
2:0 (15,10)
2:0 (18,14)

Sestava: Klusáková Kristýna, Vejrostová Petra, Havlíková Michaela, Válková
Kamila, Marková Martina, Špačková Barbora,Vodáková Ladislava
Stejně jako u chlapců byly tyto zápasy také první zkušeností našich holek se soutěžním utkáním. Jejich výkony jsou značně nevyrovnané, způsobené především
nepozorností, ale soutěž je dlouhá a určitě pro všechny bude na konci přínosem.
Rozlosování – žáci
Vždy v sobotu – 11.10., 1.11., 22.11., 6.12., 17.1., 7.2., 21.2., 14.3.
Rozlosování – žákyně
Vždy v sobotu – 4.10., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12., 24.1., 14.2., 7.3.
V následujícím období budeme trénovat v tělocvičně ZŠ Předklášteří a Dolní
Loučky.
Navázali jsme úzkou spolupráci se ZŠ 28.
října v Tišnově na základě které také budeme
trénovat v její tělocvičně a rovněž zde
budeme hrát domácí zápasy, pokud bude
naše termí- nová nabídka Krajskému
volejbalovému
svazu
přijata.
Dalším
přínosem této spolupráce bude oslovení
nových adeptů se zájmem o volejbal tak aby
se rozšířila hráčská základna.
Zdeněk Dvořák
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Sokol Předklášteří ve spolupráci se ZŠ 28. října Tišnov zve hochy ve věku
13 až 15 let (není podmínkou) na trénink volejbalových žáků, který se koná
každé úterý 17°° do 19°° v tělocvičně výše uvedené ZŠ.
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit volejbal a hlavně nebojí se pohybu.
Rodiče dětí, které by o volejbal měli zájem mohou kontaktovat:
Miroslav Kotas – tel. 723 157 190
Andrea Topinková – tel. 736 766 142
Zdeněk Dvořák – tel. 724 587 319
TĚŠÍME SE NA VÁS

SOBOTNÍ SOKOLENÍ
Sokolové se představili široké veřejnosti na celostátní akci Sobotní sokolení,
jehož cílem bylo nabídnout sportovní aktivity všem generacím a seznámit
veřejnost s programovým obsahem Sokola. Župa pernštejnská se do této akce
také zapojila a ve všech jednotách se uskutečnili zajímavé akce dne 20.9.2008.
Po loňském pilotním projektu, kdy se Sobotní sokolení konalo "pouze" v Praze, se
letos do tohoto projektu zapojilo více než 100 jednot z celé republiky. Smyslem
zajímavé akce bylo ukázat možnosti zapojení se do pravidelné sportovní aktivity
dle vlastních schopností a možností. Rodiče měli možnost seznámit se s cvičiteli
Sokola, kteří představili svoji práci, aby bez obav mohli svoje děti posílat na
cvičení.
TJ SOKOL Tišnov pořádala v sobotu na
hřišti u gymnázia Sokolské sokolení od
9:00 do 12:00 a všichni zájemci o cvičení
v sokole si vyzkoušeli skákání na
trampolíně, pro předškolní děti a mladší
školní děti byla připravena ukázková
hodina, nejmenší děvčata cvičila aerobic.
Zdatní cvičenci se utkali s FIT testy, které
byly společným znakem pro celé
sokolení.
TJ SOKOL Předklášteří přivítal všechny
zájemce
o
cvičení
v Sokole
na
víceúčelovém hřišti od 13:00 do 17:00.
Pro zájemce připravil mnoho aktivit, do kterých se můžete zapojit i pravidelně celý
školní rok. Byly připraveny kondiční testy pro všechny, volejbalová abeceda,
tenisová dovednost, střelecká muška pro fotbalisty a kruhový trénink pro všechny
zdatné sportovce.I přes nepřízeň počasí se této akce zúčastnilo 24 sportuchtivých, kteří byli náležitě odměněni.
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TJ SOKOL Čebín zorganizoval již 7.9. ukázkovou hodinu TAEKWONDA s
předvedením přerážení a sebeobrany. Vše bylo spojeno s náborem a otevřením
hodin taekwonda i v Drásově. To by se dalo nazvat jako "předsokolení". Samotné
sokolení proběhlo již 13.9. Sešlo se šest dospělých a devět dětí. Všichni ( 15 ks)
absolvovali osm disciplín z FIT testů.
1.ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
KLOSTR OPEN CUP 2008
Za krásného slunečného počasí se 28.června 2008
uskutečnilo
1.kolo
fotbalového turnaje v malé kopané v areálu víceúčelového hriště v Předklášteří .
Zúčastnilo se ho 8 družstev z nedalekého okolí. Zpestřením jak pro hráče, tak i
diváky byla hudba a stánek s občerstvením kde se grilovaly výborné domácí
klobásky a steaky. O tohle celé se staral Standa Réman a jeho kolegové kteří mu
pomáhali a zvládali to skvěle. Byl zde také plný chladící box nanuků které byly
zdarma jak pro hráče tak diváky od jednoho sponzora o kterém se ještě zmíním. V
turnaji se hrálo o hodnotné věcné ceny a poháry. Den přinesl mnoho překvapení
nejen na hřišti. Až na pár konfliktů mezi některými hráči se nemusely řešit žádné
závažnější přestupky.
VÝSLEDKY TURNAJE V MALÉ KOPANÉ:
1.RED STAR KRAKATIT TIŠNOV
2.LOMNIČKA
3.SMRČEK
4.FC NETÁHLO
5.BENFICA KŘOVÍ
6.NEJEZ-STAVITEL
7.BAR 69
8.KOČKODANI
Kromě cen pro vítěze se také rozdávaly ceny za individuální výkony.
Nejlepší brankář: Petr Kryšpín Tišnov
Podavač míčů: Tomáš Fic Předklášteří
Držka turnaje: Jiří Martínek Tišnov
Na nejlepšího střelce a hráče jsme nezapomněli, ale myslím si, že to byly všichni
hráči kteří se turnaje účastnily.
Po vyhlášení výsledku probíhaly ještě exhibiční soutěže jednotlivců. Škoda jen, že
většina družstev musela odjet a nemohly se zúčastnit. Byla to opravdu zábava a
bylo se na co dívat!!! Součástí exhibice bylo také vystoupení některých hráčů
v tanci a zpěvu, ale to už bylo ve večerních hodinách. Někteří by se tím mohly
živit jako profesionálové.
Zvláštní poděkování patří sponzorům, bez kterých by se turnaj neuskutečnil. Bylo
jich opravdu hodně a chci jim tímto moc poděkovat. Chci také poděkovat
kamarádům a všem lidem, kteří pomohly jak s organizací tak s přípravou turnaje a
nebylo to jednoduché.
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Sponzoři akce:
Pohostinství U Krále, Stanislav Réman, Restaurace v Chaloupkách, VELS BIKE,
Potraviny Kinc, Nejez-stavitel, Cukrárna na Náměstíčku, Uzenářství SYNEK,
Michal Wagner ICE BERG, Martin Král, Bar 69, Restaurace SKLEP, Autodoprava
Holub Tomáš, BAZ, SITA, Vítězslav Maloň, Coca-Cola, Motip-Dupli …doufám, že
jsem na nikoho nezapoměl a pokud ano omlouvám se.
Děkuji vám všem za účast a budu se těšit na další krásné sportovní chvíle s vámi.
Darek Pieczurczyk

VÍTE JEŠTĚ, JAKÉ BYLO U NÁS LONI POČASÍ? (3.část, ČERVENEC - ZÁŘÍ)
Loňský červenec přivítal děti v prvních prázdninových dnech polojasným počasím
a 2.7. navečer lijákem. Po celý měsíc bylo proměnlivé počasí, s nejvyšší teplotou
34,5 °C dne 17.7.Nejnižší denní naměřená teplota byla 19.5.°C - 30.7. kdy po celý
den se déšť střídal s bouřkami. Nejnižší ranní teplota, pouhých 7°C byla 12.7.
V červenci byly pouze 3 dny bez mráčku na obloze, zato zataženo bylo 5 dnů.
Srpen nebyl o mnoho lepší. Nejtepleji bylo 16.8. a to 33,1 °C, naopak
nejchladněji 18,7°C bylo 29. srpna. Konec měsíce byl chladný celý. Teploty se
pohybovaly kolem 20°C. Nejchladnější ráno bylo 31.8. a to jenom 6,3°C. Zato
slunečných dnů jsme si užili 10 a zatažená obloha byla jen 3 dny. Ani příliš
nebouřilo, jenom 20.8. navečer přišla bouřka s vydatným deštěm, kdy napršelo
15 mm srážek.
Září se ohlásilo polojasným počasím i když bylo poměrně teplo a občas přišla
nějaká přeháňka. Netrvalo to však dlouho, už 5. září se prudce ochladilo a dalo se
do deště. Den nato byl celkový denní úhrn srážek více než 30 mm. Teplota přes
den dosáhla pouze k 11,5 °C. Tento den byl také nejchladnějším v celém
měsíci.Následující dny se pozvolna oteplovalo a 20. září přišlo nádherné babí léto
se 6 slunečnými dny a teplotami nad 20°C ve dne, ale s ranními teplotami těsně
nad bodem mrazu. Nejchladnějším ráno bylo právě 20. 9. s teplotou 0,5°C.
Nejteplejším dnem bylo 3. září s teplotou 22,1 °C. Poslední den 30.září byla
neděle, opět zářilo sluníčko a v galeri Diana byla zahájena výstava pohlednic
Tišnova a Předklášteří a křtěna kniha s výběrem z těchto sběratelských skvostů.
A.N.
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............... .

... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ...........

.........

Dne 28. srpna uplynulo již 18 roků od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel a tatínek pan Václav Veselý. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manželka,
syn Vašek a dcera Jana s rodinami.

KULTURNÍ KOMISE PŘI OBCI PŘEDKLÁŠTEŘÍ
ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE NA PRODEJNÍ VÝSTAVU
SUCHÝCH VAZEB
DNE 25.ŘÍJNA 2008 OD 9.00 HOD.
Akce se uskuteční v přísálí obecního úřadu v Předklášteří
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VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 90.VÝROČÍ VZNIKU REBUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Výstava bude k zhlédnutí v sále OÚ od 24.10.2008 do 29.10.2008.
Přesné termíny otevření výstavy budou uvedeny na plakátech
Námět výstavy je rozdělen do těchto kategorií:
1. Naše školy
2. Integrované centrum, náměstí
3. Porta Coeli
4. Okolí obce
5. Ostatní objekty obce
Výstava se koná za podpory obce Předklášteří ve spolupráci s kulturní komisí
obce.

Dne 28.10.2008, v den státního svátku, se položením věnce
u památníku obětem 1.světové války uctí památka padlých
z obce .
Slavnost se bude konat po mši sv., která bude
sloužena za jejich oběti.
Začátek bohoslužby v 9.30 hod.

RADARY V OBCI PRO BEZPEČNĚJŠÍ PROVOZ NA
KOMUNIKACÍCH
Již v minulém roce rozhodlo Zastupitelstvo obce o umístění radarů pro měření
rychlosti vozidel na průtahu obcí. Při každém měření, které provádí policie ČR a o
kterých je vedení obce po skončení informováno, jsou zjišťovány přestupky
překračováním povolené rychlosti při průjezdu obcí. Pro snížení rychlosti se
všeobecně v obcích uplatnily právě takovéto radary. Podle statistiky přispívají tato
zařízení ke kázni v dodržování povolené rychlosti provozu až z 80 %. Ne každý
zaregistruje při jízdě dopravní značku IS12a, která označuje začátek obce, ale
blikající číslovku, která oznamuje jakou rychlostí jedete, navíc ještě s blikajícím
nápisem ZPOMAL, pokud jedete rychleji než je povoleno, nepřehlédne nikdo.
Naše radary, jsou ještě vybaveny záznamovými kamerami. Doufejme, že přispějí
k bezpečnější dopravě v Předklášteří.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 28 -

