Život obce Předklášteří 2008

Vážení spoluobčané, konec roku je opět za dveřmi a blíží se
doba, kdy budeme hodnotit to, co se podařilo a nebo také nepodařilo a připravujeme se na vše nové, co nám příští rok přinese.
Ne vše se vyvíjelo podle našich představ. Předložené návrhy
na řešení církevních restitucí nám dávaly naději, že se konečně
odblokuje nevyřešenými restitucemi znemožněný rozvoj obce a
my budeme moci žadatelům o pozemky na výstavbu rodinných
domů nabídnout místa v lokalitách, které jsou územním plánem
pro to určena. Jak jistě víte, hašteření a politikaření v
nejvyšších orgánech země znemožnilo další jednání o tomto
dlouhodobě neřešeném problému. Kdy bude předložen nový návrh a jakou
podobu bude mít neví dnes bohužel nikdo.
Další velký úkol, který byl připravován ve spolupráci s Mikroregionem Porta a to
podání žádosti o dotaci na akci „Cyklostezka s přemostěním Svratky“ se podařil
splnit až ve druhé výzvě začátkem října. S napětím budeme očekávat na vyhodnocení naší žádosti. Bylo by pro mne velkým potěšením, kdybych Vám mohl již
v prvním čísle našeho časopisu v novém roce oznámit, že žádost byla kladně
vyřízena a na jaře začneme se stavbou nové lávky přes Svratku, jejíž dřevěná
konstrukce vytvoří nad soutokem našich řek, spolu s cyklostezkou další přitažlivé
místo pro návštěvníky i obyvatele naší obce. Ale nebudeme předjímat událostem,
můžeme pouze doufat, že ti, kteří budou projekty hodnotit, náležitě ocení význam
této spojnice s mezinárodní trasou A1.
Bohužel stále nezačala oprava mostu přes Svratku. Při projednávání územního
rozhodnutí nastaly některé nepředvídané překážky, které celé jednání prodloužily.
Závazný termín zahájení stavby není z toho důvodu zatím znám.
V plánu byla oprava komunikace a chodníků na ulici Nezvalova. Tato akce byla
dokončena v říjnu a i přes výhrady některých obyvatel dostala tato ulice zcela jiný,
kultivovaný vzhled.
Pro příští rok se nyní připravují plány oprav a výstavby v obci. V současné době
se připravuje projekt rozšíření hřbitova, byla podána žádost o dotaci na opravu
podlahy v tělocvičně v ZŠ a DD a žádost o dotaci na opravu pomníku padlých
v areálu PC. Projekt na úpravu a odvodnění plochy na Trávníkách již máme
k dispozici a našim cílem je, aby tato úprava byla do poutě hotova. V plánu je
ještě mnoho menších i větších akcí, které přispějí ke zlepšení vzhledu obce a také
k větší spokojenosti obyvatel.
Dovolte mi, abych poděkoval všem občanům, kteří stále více dbají na třídění
odpadů. Naše obec patří při srovnání s ostatními obcemi, ve kterých svoz zajišťuje firma Van Gansenwinkel mezi nejlepší. Tato skutečnost není bezvýznamná.
V letošním roce přinesla obci na zpětné platbě za vytříděný odpad od Ekonomu
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částku téměř 150.000,- Kč, která může být odečtena od celkových nákladů na
svoz a likvidaci odpadů v obci. Díky tomu se daří i přes stále se zvyšující náklady
na odvoz a zejména uložení odpadů držet cenu na osobu pod maximální hranicí.
Bohužel stále se opakujícím jevem je odhazování odpadů, pro který jsou určena
jiná místa, do kontejnerů na biologický odpad. Všímejte si prosím těch, kteří
možná z neznalosti do kontejnerů dávají to, co tam nepatří. Můžeme v nich najít
sklo, PET lahve, papír a také velkoobjemový odpad, pro který je 2x do roka
přistaven kontejner za bránou v parku. Je třeba je upozornit, kam tyto odpady mají
dávat a vysvětlit, že tímto vlastně okrádají sami sebe.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem i Vašim rodinám popřál šťastné
vánoční svátky plné pohody a klidu, veselého Silvestra a v novém roce především
hodně zdraví a také štěstí a splnění všech Vašich vyslovených i tajných přání.
Naší obci přeji, aby byla stále krásnější a žili v ní spokojení obyvatelé, kteří jsou
na svoji obec hrdí.
Současně si Vás dovoluji pozvat na novoroční odpoledne k tradičnímu přivítání
nového roku.
A.N.
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MIKROREGION PORTA
I když se v našem zpravodaji delší dobu neobjevily nové informace nemyslím, že by bylo
třeba Mikroregion Porta našim čtenářům zvlášť představovat. Ten snad za dobu své
existence vstoupil do povědomí nejen občanů naší obce, ale i obcí okolních a regionu
Tišnovska vůbec. Proto však může být zajímavé podívat se do historie jeho vzniku. Vždyť v
únoru uplyne již 9 roků, kdy se z iniciativy obce Předklášteří sešli starostové okolních obcí,
aby koordinovali spolupráci při obnově a rozvoji vesnic a snažili se o udržitelný rozvoj
venkova. Na této myšlence bylo založeno vytvoření dobrovolného sdružení obcí, do něhož
vstoupilo postupně osm stávajících obcí, které vytváří souvislé území zahrnující Železné,
Šerkovice , Lomničku, Štěpánovice, Borač, Kaly, Dolní Loučky a Předklášteří. To přestavuje
územní rozlohu 4701 hektarů a 4370 obyvatel. Název Porta, který Mikroregion přijal, byl
inspirován naší předklášterskou „bránou nebeskou.“Na rozdíl od vstupu do nebes by však
občané měli vstupovat do světlejší budoucnosti a návštěvníci mikroregionu do upravených
vesnic a krásné přírody v podhůří Českomoravské vysočiny. Mikroregion přijal stanovy,
které určují pravidla pro činnost svazku. Výkonným orgánem je Správní rada složená ze
starostů a starostek členských obcí. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, ve které má
každá obec 3 zástupce. Hospodaření svazku zaznamenává účetnictví, které je vedeno
kvalifikovanou účetní a každoročně prověřováno auditem pracovníků JMKÚ. Vidíte tedy, že
s existencí Porty je také spojeno mnoho administrativy, kterou je třeba průběžně vést.
Zaměření činnosti mikroregionu, které bylo sledováno při jeho založení, vypovídá o
směrování jeho praktické činnosti. K naplnění tohoto záměru však vedle chuti angažovat se
v podpoře obcí a jejich občanů jsou potřebné také peníze. Ty lze získávat z různých
grantových programů, ministerských, krajských případně Evropské unie. To však
předpokládá vyhledání vhodného programu a pak zejména náročnou projektovou přípravu,
stavební povolení a odborné zpracování žádosti o finanční podporu. Tím ale není úspěch
ještě zaručen, protože zdroje jsou vždy omezené a žadatelů je mnoho. Přesto jsme
v minulosti byli úspěšní s menšími i velkými projekty. Z těch velkých bych připomenul
získanou podporu na rekonstrukci Integrovaného centra pro zřízení šicí dílny. Projekt byl
významný zejména tím, že zajišťoval zvýšení zaměstnanosti žen v regionu. Několika
milionovou finanční podporu se podařilo získat pro realizaci projektu Rozvoj turistiky,
cykloturistiky a sportu v Mikroregionu Porta. V rámci tohoto projektu byly v MP vyznačeny
cyklotrasy, upraveny části komunikací, vybudovány turistické odpočívky aj. Téměř v každé
z našich obcí můžeme najít propagační tabulku s nápisem:“Tento objekt byl vybudován
s podporou EU.“ Ne vždy se však vše podaří. Letošní společný projekt, který měl navazovat
na tento výše uvedený, však neuspěl. Bude na obcích,aby své záměry,které zahrnuly do
projektu využily v budoucnu. S napětím očekáváme zda uspěje projekt „ Cyklostezka
v Předklášteří s přemostěním Svratky,“kterým MP požádal o podporu v rámci ROP
z finančních zdrojů EU.
Z menších projektů bych připomenul pořízení počítačů a internetu pro obecní knihovny,
vybudování dětských hřišť, úpravy kulturních zařízení v obcích, zajištění inventáře pro
společenské akce aj.
Významným přínosem jsou i společně pořádané kulturní akce: výstavy, vánoční koncerty a
sportovní aktivity. Připomněl bych zejména letošní úspěšnou výstavu fotografií spojenou
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s návštěvou našich krajanů z rumunského Banátu. V současné době se můžeme těšit na
vánoční setkání MP v Dolních Loučkách. Pro příští rok se připravuje výstava v Železném
zaměřenou na téma:“Historie a současnost obcí MP.“
Obce MP však nehledají podporu jen pro naplnění svých záměrů, umějí také přispět a pomoci
jiným. To dokazuje i podpora k hrazení pobytu českých krajanů z Banátu a v současné době
příspěvek obcí MP Jezdeckému klubu Ranče Loučka k likvidaci škod způsobených požárem
částkou 22 000 Kč.
Co je přínosem MP? Vedle výše uvedených hodnot materiálních a kulturních je to vytváření
dobrých vztahů mezi sousedními obcemi a jejich zastupitelstvy, umění shodnout se na
společných prioritách a solidárně přispět i finančně k jejich uskutečnění.
Závěrem svého článku bych si přál, aby i nadále pokračovala dobrá spolupráce obcí
směřující k jejich rozvoji a spokojenosti jejich občanů i v dalších létech.
Ing.Oldřich Merta – předseda MP

Co jsme to za lidi? Aneb co všechno se musí řešit na obecním úřadě.
Je to jak s odpadem, kde se ptáme kam s ním? Odhodit ho správně do popelnice nebo
kontejneru a nebo ho jen tak ledabyle pohodit někde……. A takhle přesně začíná náš jeden
pracovní den, kdy jsme byli nuceni řešit odhozená, podchlazená, sotva odstavená štěňátka,
která jen tak někdo bezcitně ledabyle odhodil. Bohužel nebo snad bohudík, právě na našem
katastru v zahrádkářské kolonii za Svratkou. Po telefonickém oznámení, že jsou tam čtyři
štěňátka už přesně den, kňučí hladem, zimou a asi také steskem. Aby ne! Bylo deštivé,
chladné podzimní počasí a u řeky bylo opravdu nevlídně. Prostě „ani psa by člověk
nevyhnal“! Záchranné vozidlo obecního úřadu vyrazilo na místo činu a vrátilo se zpět už jen
se třemi plačícími, ale živými tvorečky. V kanceláři obecního úřadu bylo u radiátoru přívětivé
teplo a tak po řádném nakrmení vyčerpaná štěňata spokojeně usnula. A co s nimi dál? Vždy
nepříjemná otázka týkající se volně pobíhajících psů, jen tak odhozených, které najednou
nikdo nechce. Za umístění do psího útulku se platí nemalé částky a ani obec bohužel nemá
na rozhazování. A tak boj o záchranu jinak zdravých štěňat pokračuje. Hledá se vhodné
umístění do dobrých rukou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kterým jejich osud nebyl lhostejný a prostě
pomohli byť jen slovem, zmínkou, radou. Především bych chtěla poděkovat těm, u kterých
tito bezbranní tvorečkové našli nový domov. Zároveň věřím, že se jim jednou v pravou chvíli
za to náležitě odmění.
Ing.Lenka Lorenzová
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TŘÍDĚNÝ SBĚR JEDNOTLIVÝCH KOMODIT.
Porovnání množství sběru tříděného odpadu ve čtvrtletích 2007/2008

celkem tříděný odpad podle druhů v t
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Jak je z jednotlivých grafů patrno, podařilo se zvýšit třídění především u komodity
plastů a komodity papíru, což se promítlo do příznivého výsledku sběru tříděného
odpadu v letošním roce.
Stále však nedosahujeme v přepočtu na obyvatele u komodity plastů potřebného
navýšení a rovněž u nápojových kartonů se nám nepodařilo zvýšit množství
vytříděných nápojových kartonů, které se neustále objevují ve směsném odpadu
v popelnicích. Obě dvě komodity (plasty i nápojové kartony) jsou přitom nejvíce
bonifikovány (tj. přepočet peněz za tunu vytříděných plastů a nápojových kartonů)
ze strany EKO-komu, který nám dle jednotlivého vykázaného množství za kvartál
proplácí peněžní odměnu.
Takto získané peníze lze pak použít na úhradu nákladů za svoz tříděného odpadu
a tím snížit částku, kterou jsme pak nuceni platit všichni na začátku každého roku
jako poplatek za likvidaci PDO. A proto se zamysleme každý za sebe nad tím,jak
přispíváme ke snížení výše tohoto poplatku. Vždyť jedině zvýšením množství
vytříděného odpadu lze zmírnit už tak vysoké a stále narůstající náklady na
likvidaci odpadů pro naši obec. Obec zajistila posílení jednotlivých stanovišť
patřičným nárůstem kontejnerů a teď už je to jen a jen na každém z nás.
Ing.Lenka Lorenzová

„DOŠLO PO UZÁVĚRCE“
Podařilo se nám získat obrázek vzhledu nového mostu přes Svratku mezi
Předklášteřím a Tišnovem. Podle nejnovější informace by stavba mostu měla být
zahájena na jaře příštího roku s pravděpodobným termínem dokončení do konce
roku 2009. Nám nezbývá nic jiného nežli si přát, aby důležitá spojnice mezi obcí
a Tišnovem byla konečně zprovozněna.
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CO NOVÉHO NA SILNICÍCH?
DOPRAVNÍ NEHODA - POSTUP OD LEDNA 2009
Je dobré vědět jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009.
Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená
zákonem č.274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé
změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je
dobré vědět, co dělat. Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé
dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody
stanoven na pouhých 1 000 Kč. Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na
50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit se výrazně zvýší, a to na dvojnásobek. Od
ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč. Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně
pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému
dohledu nad silničním provozem.
KDY VOLAT POLICII
Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně
hlásit Policii ČR.
MUŽE ZÁKONA BUDEME VOLAT V TĚCHTO PŘÍPADECH:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě
převyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např.
k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); Policie se však nebude volat
v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové
společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození
její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení(např. přejezdového
zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z
vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit
plynulost provozu.
V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez
součinnosti policie. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho
zas až tolik nezmění. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna
v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na
nehodě.
Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem
nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto
případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných
věcí) částku 100 000 Kč.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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BEZ POLICIE? SEPIŠTE O NEHODĚ ZÁZNAM!
Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný
záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody,
její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel.
Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by
měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody). Záznam o dopravní
nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon
nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který
současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může
hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako "slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a
stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání
záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o
zpoplatnění "planého" výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy. Odepřením sepsat
záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.
více na http://www.aba.cz/public/cze/article/?text=28

ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 3. ROČNÍKU
V pátek 7.11. 2008 jela III. třída na víkendový adaptační pobyt do rekreačního
zařízení Kutiny. Pobyt byl zaměřen na probuzení, upevnění a zachování
vzájemných kamarádských vztahů. Po celou dobu pobytu se nám věnovala
speciální pedagožka Mgr. Lenka Cupalová z PPP Brno - venkov. Její pomocnicí
byla studentka brněnského gymnázia Anežka.
Víkendovým pobytem se prolínaly hry, zaměřené na vzájemnou spolupráci a
pomoc ve dvojicích nebo ve skupině. Soutěže a hry byly opravdu rozmanité –
např. kohoutí zápasy, výroba vlajek a následná bojovka v lese - „vlajkovaná“,
pečení hadů, Einstein, noční hra,……Celá akce se velmi vydařila, náladu nám
pozvedla i paní kuchařka svým kulinářským uměním. Jenom počasí nám nepřálo,
celou sobotu pršelo.
Děti se vrátily v neděli celé od bláta, ale šťastné a spokojené a doufám, že i
obohacené o nové zkušenosti a zážitky.
Mgr. Lenka Novotná

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Z ČINNOSTI NAŠÍ ŠKOLY
Hned po zahájení nového školního roku jsme se pustili do práce. Od října se
v plné míře rozběhly všechny kroužky pořádané školou. Vybraní žáci školy
nacvičili pod vedením učitelek Mgr. Lenky Novotné a Ing. Evy Bauerové kulturní
pásmo k uvítání nových občánků.
7. 10. 2008 k nám přijelo opět divadlo Věž a v sále OÚ jsme mohli zhlédnout
krásné a veselé představení Radovanovy radovánky.
Již tradičně jsme uspořádali sběr starého papíru. Získané peníze jsme opět
rozdělili dětem do třídních fondů. V neděli 12. 10. 2008 proběhla II. drakiáda na
Klínku. Počasí nám moc nepřálo, vítr skoro vůbec nefoukal, ale dětem to na dobré
náladě neubralo. Kdo přišel, pobavil se a měl radost ze sladké odměny. Škoda, že
nás nebylo více.
14. 10. 2008 navštívili žáci 3. – 5. třídy divadelní představení Datel a bubeníček
v divadle Radost v Brně, 20. 10. 2008 tamtéž děti MŠ a žáci 1. a 2. třídy pohádku
Zvířátka a loupežníci.
Společně s občany Předklášteří jsme slavili 90. výročí vzniku samostatného
Československa. U příležitosti tohoto výročí jsme v sále OÚ uspořádali výstavu
prací našich žáků na téma „Předklášteří – náš domov“. Žáci ZŠ i děti z MŠ se
svými učitelkami výtvarné výchovy namalovali spoustu krásných obrázků, kde
zachytili obec Předklášteří v mnoha různých pohledech a soutěžili tak v pěti
výtvarných kategoriích. Zapojili se i v rámci předmětů prvouka a vlastivěda a
vytvořili několik velmi zdařilých projektů o své obci. Odborná porota měla nelehký
úkol vybrat v každé kategorii 3 vítěze. Všechny děti obdržely za svou snahu
sladkou odměnu, vítězové dostali od obecního úřadu krásné knihy.
Na slavnosti u příležitosti výročí přesně 28. 10 2008 vystoupili žáci školy pod
vedením ředitelky Mgr. Ilony Krausové. Zazpívali státní hymnu, přečetli jména
padlých hrdinů v 1. světové válce, nakonec zahráli na zobcové flétny a zazpívali
oblíbenou píseň prvního československého prezidenta T.G.Masaryka Ach synku,
synku.
Pro žáky IV. třídy jsme 4. 11. 2008 měli ve škole kurz dopravní výchovy pro
začínající cyklisty pod vedením pana Pazderky z SBJ Brno. Nejprve prošli žáci
teoretickou přípravou ve třídě, pak následovala praxe na hřišti za školou. Děti
projížděly nainstalované křižovatky, snažily se chovat správně jako chodci i jako
cyklisté a nakonec si zkusily jízdu zručnosti. Odměnou jim bylo pěkně a zajímavě
strávené dopoledne a drobné dárky, které dostaly. Na jaře přijede pan Pazderka
znovu, děti přezkouší v dopravním testu, jízdu zručnosti absolvují doopravdy na
trestné body a úspěšní žáci obdrží průkaz cyklisty.
V tomtéž týdnu 7. 11. 2008 proběhla beseda pro žáky IV. a V. tříd na téma
„Kouření a alkohol“ v rámci minimálního preventivního programu patologických
jevů. Ve dnech 7. až 9. 11. 2008 se žáci 3. ročníku zúčastnili se svou třídní
učitelkou adaptačního pobytu v rekreačním středisku na Kutinách.
Školní družina pro děti uspořádala 11. 9. 2008 soutěž v malování na chodníku a
14. 10. 2008 provedla novou výzdobu dětského oddělení knihovny v Předklášteří.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Další plánované akce školy:
5. 12. 2008
15. 12. 2008
18. 12. 2008
19. 12. 2008

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ, divadlo Bubeníček v tělocvičně školy
Lipka – ekologická výuka – Brno - Vánoční kouzlení – žáci 1. – 3. ročníku
Divadlo Vánoční sen
Vánoční besídka v sále obecního úřadu v Předklášteří – začátek 16,00 hodin

Srdečně zveme všechny rodiče, příbuzné i ostatní občany na akci
k navození příjemné vánoční atmosféry.
ŠKOLNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 9.10.2008
třída

množství

průměr na žáka

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
šk.sběr
Celkem
škola

236
392
857
585
662
216

13,1
30,2
57,1
29,3
44,1
-

2948 kg

36,4 kg

Množství sebraného papíru v kg na žáka v ZŠ Předklášteří

60

3. třída
50

5. třída
kg/žák

40

2. třída

30

4. třída

20

10

1. třída

0
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.

KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Událo se…
před 390 lety
Tehdejší abatyše kláštera Porta coeli Kunhuta z Pomořan ve snaze odvrátit
nebezpečí, jež hrozilo dalšímu trvání kláštera, snažila se naklonit si protestantské
stavy v zemi tehdy panující, které byly v neshodě s biskupem a kapitulou
v Olomouci. Byla však ve své naději zklamána. Události spěly rychlým krokem ku
svému zakončení a stavové prováděli své plány s železnou důsledností.
Roku 1619 zrušili klášter Porta coeli, statky zabrali a jeptišky byly nuceny utéci a
ochranu hledat na pevném hradě Pernštejně. Budovy opuštěného kláštera byly
stavovským vojskem úplně zpustošeny.
V době jejich útěku byla podle pověsti jeptiškami do země zakopána bedna
železem pobitá ve váze 30 – 40 liber, naplněná stříbrnými a zlatými mincemi
s rokem 1619. Zakopaný poklad byl prý teprve roku 1830 nalezen na zahradě
patřící tišnovskému měšťanu Vošovi.
( Podle knihy Rudolfa Klátila Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera Porta
coeli )
M. Kulhánková

ČEKAJÍ NÁS V PŘÍŠTÍM ROCE
Nejen roky končící osmičkou byly v naší historii významné. Také na rok 2009
připadají mnohá výročí více či méně významných světových, státních i místních
událostí. Uvádíme alespoň některá z nich:
1239 (770 let) - byl dostavěn původně klášterní nyní farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Porta coeli
- dne 16. října 1239 zemřel markrabě moravský Přemysl,
pochován byl v klášterním kostele v Porta coeli
1454 (555 let) - byl znovu vysvěcen klášterní kostel v Porta coeli, který byl po
husitských válkách spolu s konventní budovou značně poničen
1619 (390 let) - byl moravskými stavy zrušen a stavovskými vojsky zpustošen
klášter Porta coeli
1804 (205 let) - při prvním biskupském biřmování ve zdejším kostele bylo 2.300
biřmovanců
1814 (195 let) - majitelem původně klášterní papírny se stal tišnovský měšťan
František Duchoslav za 8.000 zl. konv. měny
1834 (175 let) - z tohoto roku pochází nejstarší dokument, na němž je zakreslen
most přes řeku Svratku (u železničního přejezdu)
1859 (150 let) - v Předklášteří se konala hospodářsko – průmyslová výstava
1874 (135 let) - byla zahájena stavba honosné vily s parkem p. Bauera,
tehdejšího majitele cukrovaru v Předklášteří
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 13 -

Život obce Předklášteří 2008

1914 (95 let)
1924 (85 let)
1929 (80 let)
1939 (70 let)

1989 (20 let)
1999 (10 let)
2004

(5let)

- začala 1. světová válka, při částečné a později všeobecné
mobilizaci muselo narukovat 236 mužů z Předklášteří
- byl odhalen pomník vojínům padlým v 1. svět. válce v areálu
Porta coeli
- začala světová hospodářská krize
- byla nejtužší zima 20. století
- hitlerovská vojska obsadila Čechy a Moravu, byl vyhlášen
protektorát Čechy a Morava, začala 2. světová válka
- byla provedena oprava a přestavba budovy školy v Předklášteří
nákladem 470.000,- Kč
- konala se demonstrace studentů v Praze, generální stávka,
(počátek pádu dosavadního režimu)
- byla obnovena práva sester kláštera Porta coeli
- ČSR vstoupila do NATO
- obec Předklášteří dostala oprávnění používat znak a prapor
obce
- ČR vstoupila do EU
- byla zrušena povinná vojenská služba v ČR
- slavilo se 75. výročí založení Podhoráckého muzea
- byla vydána poštovní známka s tématem Porta coeli
- byla znovu založena kronika obce Předklášteří
M.Kulhánková

.VZPOMÍNKA NA MALÍŘE A GRAFIKA PANA.
.EMANUELA RANNÉHO.
Dne 29.12.2008 by se dožil obyvatel sousedních Štěpánovic, čestný občan obce Předklášteří
pan profesor Ranný 95 roků. Se souhlasem pana Karla Krejčího, otiskujeme zkrácený úvodní
projev, kterým zahajoval výstavu mistrova díla v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.
Vážení přítomní!
Je tomu půl roku, co jsme se zde vedle v kostele rozloučili
s malířem a grafikem panem Emanuelem Ranným. Jeho černá
prostá rakev jako by symbolizovala jeho neokázalý životní
styl. Nemám nejmenší předpoklady hodnotit jeho celoživotní
dílo umělecké, avšak protože jsem jej od malička znal jako
přítele mého otce a naší rodiny, dovolím si na něho
vzpomenout pohledem z jiného úhlu.
Již od nejútlejšího věku jsem slýchával jeho jméno, nejčastěji
při obědě, když můj otec vyprávěl, co se událo ve škole.
Ranný začal brzy chodit k nám, téměř vždy obtěžkán nějakými
osobními problémy.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Narodil se krátce před vypuknutím první světové války manželům Ranným, když byl jeho
otec na montáži v bývalém Srbsku. Ten byl zaměstnán v brněnské Zbrojovce, kde byla tehdy
dobře honorovaná dělnická elita. Zřejmě po něm měl Ranný kromě uměleckého nadání také
nadání technické s vysokými nároky na přesnost a preciznost ve všem konání. Vrací se
s rodiči do staré rodové chalupy ve Štěpánovicích, které zůstává věrný až do smrti. Brzy
však ztrácí otce a když se matka znovu provdala, nedokáže s otčímem najít společnou řeč,
má dojem, že matka trpí příkořím a trápí se pocitem, že stále něco není v pořádku. To asi
vyvolalo jeho zádumčivost, rozvážnost až nerozhodnost a velkou náročnost v jednání i
v práci. Při návštěvách v naší rodině setkává se s rakouskými malíři Němcem a Kohlem,
otcovými přáteli z války, dále s brněnskými historiky umění Dr. Rackem, Skutilem a Kutalem.
Také často s otcovými kolegy z gymnázia, nejvýznačnějším tehdy Dr. Robertem Konečným,
Dr. Komárkem, Dr. Štíchovou a snad při několika návštěvách i s V.V. Štechem, otcovým
profesorem z pražské univerzity. Odborné debaty formují jeho umělecký názor a cit. Můj otec,
který chtěl původně studovat pražskou Akademii výtvarných umění si všímá jeho
uměleckého nadání při gymnazijním studiu. Průměrný prospěch naznačuje, že by byla
vhodná jiná, nejlépe umělecká škola a tak na jeho doporučení gymnázium opouští a přechází
na studium brněnské Školy uměleckých řemesel a po jejím absolvování na Akademii
výtvarných umění v Praze. Tu dokončuje v roce 1938. Obdivoval jsem jej, jak znal latinské
názvy všech šlach a svalů, které při námaze vystupují pod kůží a vyprávěl mě, jak používali
na akademii k malování vypreparované lidské končetiny. Jeho celoživotní zálibou byla jízda
na kole. Sloužilo to také k vyhledávání vhodných námětů k malování. Mnohokrát jsem mu na
kole dělal různé úpravy, v závěru i z lehkého a pevného titanu. Když Ranný končil pražská
studia, objevuje se na gymnaziu nový fenomén. Spolužačky upozorňují otce: „Prosím pane
profesore, Zdenka Samsonová moc hezky maluje“. Po zhlédnutí několika jejích kreseb otec
zjišťuje, že se jedná o mimořádný talent. Útlá dívenka z Vohančic neměla lehký osud. Její
hluchoněmá matka za první světové války pracující na statku měla ze strany statkáře hrubé
zacházení, zvláště když zjistil, že přijde o lacinou pracovní sílu. Ani po narození se Zdenčin
život nevyvíjí příznivě. Když matka za nevyjasněných okolností snad při velké vodě zmizí,
stává se ve dvou letech sirotkem. Výchovy se ujímá babička, strýc i ostatní příbuzní. Trudné
mládí vytváří ve Zdence citlivost k přírodě, lidem a barvám. Na gymnáziu uvažuje o studiu na
Škole uměleckých řemesel, je přijata, dává však přednost dokončení gymnazijního studia. Po
maturitě se zapisuje na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studium však
nenastoupila pro zhoršenou hospodářskou situaci rodiny. Můj otec vycítil podobnost povah
Ranného a Zdenky a když je seznámil, zdá se, že vznikla láska na první pohled. Posléze
začínají ve Štěpánovicích počátky rodiny nadaných výtvarníků. Po narození staršího
Emanuela a později Michala, kteří oba dědí talent po rodičích, je okruh rodiny kompletní, otce
berou a oslovují jako kmotra. Bohužel Zdenka pro starosti o domácnost a rodinu nemůže již
věnovat tolik času malování.
Koncem války byl pracovně nasazen k letecké továrně Diana a zařazen jako skladník na
tišnovském nádraží. Zde byl také nasazen Dr. Antonín Novák z Prahy, kancléř pravoslavné
církve Cyrila a Metoděje. Na společné filozofické debaty Ranný často vzpomínal. Již za první
republiky se staly módou intelektuálů sympatie ke komunizmu, to po válce přirozeně ještě
zesílilo. Manželé Ranní se s nadšením a bezzištně věnují socializaci vesnice, Zdenka vede
obecní kroniku, kterou doplňuje krásnými kresbami. Ranný se později stává profesorem
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Školy uměleckých řemesel, kde učí více jak dvacet roků. V té době jsou s otcem denně
v těsném kontaktu. Jezdí spolu vlakem do Brna, otec na místo přednosty obrazárny
Moravského muzea a on do školy. Jeho čestnost a smysl pro spravedlnost často naráží na
intriky představených a stranických funkcionářů. Později přichází k nám často bezradný a
znechucený a radí se s otcem. Rodinná harmonie je narušena tragickou smrtí Michala a
úplně rozbita, když umírá jeho žena Zdenka v roce 1990. Ranný je zaskočen náhlou
osamělostí, řeší ji však usilovnou prací. Maluje, vystavuje, vydává katalogy a zejména se
věnuje práci na monografii syna Michala.
Ještě se musím vrátit k umělcově ohromné úctě k předkům, výsledkům jejich práce a
drobným památkám. Proto byl zamilován do ovocného sadu, kde stromy zasázené starými
hospodáři dosud nesou ovoce. Starost o něj byla až posedlostí. Sklizeň byla přísným
rituálem a jak jsme se jednou shodli s ing. Lacinou, nesměla se ulomit větvička, jablko
nesmělo spadnout. Náhodné úlomky jsme schovávali do kapes, já je pak odhazoval přes plot
k sousedům, on je nosil až nahoru k lesu. Přísnému dohledu se nevyhnula ani paní Vala.
Vzpomínka na zemřelého je vždy smutná, nostalgická. Dnes ale oslavujeme celoživotní dílo
Emanuela Ranného a vzpomínáme na úžasné propojení prostoty a kultivovanosti tohoto
velkého člověka a vzácného přítele.
Děkuji !

VZPOMÍNKA NA PADLÉ Z 1.SVĚTOVÉ VÁLKY
Ve výroční den vzniku samostatného Československa 28.října se uskutečnila pietní
slavnost u pomníku v areálu Porta coeli, který byl postaven na připomenutí padlých občanů
z Předklášteří. Po mši svaté, která byla sloužena za jejich oběti, se hrstka občanů sešla u
památníku, jehož okolí bylo nově osázeno zelení a vyslechla projev starosty, ve kterém
vyzdvihl význam tohoto dne pro dnešek a také pro budoucnost našeho národa. Slavnost
zahájily děti ze školy oblíbenou písní prezidenta Masaryka „Ach synku, synku“, které také
pod vedení ředitelky školy ukončily slavnost českou hymnou „Kde domov můj“. V průběhu
aktu přečetly děti jména padlých občanů z obce a také padlých občanů, kteří v obci pouze
přebývali. Je jen škoda, že účast na této akci byla tak malá. Vždyť těmto našim předkům,
kteří obětovali na poli válečném za svobodu své životy, vděčíme za to, že se dnes z ní
můžeme těšit. Fotografie z akce je na obálce časopisu.

...PROCHÁZKY NAŠÍ

PŘÍRODOU S REVÍRNÍKEM....

Pozvánka na „špacír“ třeba ke studánce…
A už je to tady zas - Vánoce. Jak říkal můj bývalý fořt : „ Zalesníš (jaro), ožneš paseky
(léto), natřeš kultury proti okusu (podzim) a než se naděješ, rok se překulí a už jsou tady opět
vánoční stromky “. Ale to nechci žehrat na vánoční svátky, ty mám velmi rád ! Ale pro
většinu z nás, kteří jsme zasvětili život zelenému cechu - lesnictví, nejsou příjemné ty chvíle,
kdy jsme museli nachystat „ ještě dvacet boroviček pro krajský výbor“. Mnohdy mokří, ve
sněhu se někde „hampejzovat“ kvůli pár stromkům, které za tři dny skončí po svátcích u
kontejnerů. A to nemluvě o tom, že řezat porosty, které jsme pracně pěstovali, chránili,
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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sháněli na práci lidi, vozili sazenice ve „škodárně“ aby to už bylo, je pro nás v zeleným tak
trochu utrpením. Ale situace je dnes mnohem lepší, na trhu už jsou krásné „vánočáky“
z plantáží a tak se blýsklo na lepší časy.
V tomto článečku se však nechci s vámi dělit o svou kůrku chleba, ale z ryze
vlasteneckých pohnutek chci zachránit státní pokladně korunky v oboru zdravotnictví.
Takové Vánoce, to už dnes nejsou jenom oříšky a jablíčko na talířku pod oknem. To už je u
leckoho doma masný krám a špajz - malý Globus! A jsme u jádra věci. Zvu všechny
„žlučníkaře“, ty kteří mají po vánocích větší BMI (česky řečeno větší cíchu) a nejen ty, ale
všechny, kdo mají naše okolí rádi, na špacír! Kam? Podívat se do přírody, třeba na to, o co
se v našich lesích mimo pěstování taky snažíme. Zpříjemnit vám -veřejnosti - pobyt v lese. Na
tuto mimoprodukční funkci lesa Lesy ČR přispívají nemalým krejcarem ze svého rozpočtu.
Zvláště Program 2000 slouží k financování obnovy a údržby turistických a naučných stezek,
odpočinkových míst, studánek a kulturních památek.(Podrobněji najdete informace na
webových stránkách Lesů České republiky www.lesycr.cz). Nelze upřít pochvalu státním
lesům za toto dobrodiní, vždyť obhospodařují cca 50% lesů naší vlasti a ostatní vlastníci
lesů, zejména fyzické osoby tyto služby téměř vůbec neprovádí.
Takže zpět k tématu, moje pozvání je třeba procházka na Pasník. Tento vrch 545
m.n.m., který je vyjma Sekoře nejvyšším bodem v okolí a mimochodem je i starobylým
hraničním mezníkem mezi katastry Dolních Louček a Úsuším a také mezi majetky Lesů ČR a
Lesů města Brna. Hranice mezi lesními majetky je společná několik kilometrů, jednalo se
totiž o hranice dříve církevní a výše uvedeného majetku Brna. Je také osazena tesanými
kamennými sády, které nesou iniciály TC a SB. Zřejmě latinské symboly pro lesy Brna (silvae
brunae) a majetek kláštera (terarum coeli ). Při jedné ze svých pochůzek jsem zakopl i o
jeden zvláště pěkně vytesaný i s erbem Brna a římským letopočtem ze sedmnáctého století,
kdy tyto majetky Brno zkupovalo. Nějaký šibal ho však v dobré víře v demokratickou
svobodu šlohl (tímto prostřednictvím ho zdravím!).
Na Pasník vás nezvu jen kvůli jeho nadmořské výšce, bude to prima odlehčení před
dalším televizním seriálkem, ale také proto, že při cestě nemůžete minout studánku, kterou
se společnými silami Lesů ČR a Lesů města Brna podařilo opravit. Jenom přiblížím, že na
Pasník se dostanete Troubnýma kolem dřevěného kříže, dál pak nad lomem se držet vpravo a
než vyjdete pod Kropáčkovými poli, kde je již na Pasník vidět, je při pravé straně zmiňovaná
studánka. Je k ní pár schůdků, protože leží v mělkém žlíbku, který se o kus níž mění
v pořádnou strž ústící do říčky Loučky. Strž se nazývá Zlodějský žlíbek, ale jedno je jisté, tam
dole nikdo nic neodnese.
Pramínek ze studánky je malý, ale voděnka studená a čistá. Pro milovníka přírody
bude potěšením a pro hajníka nebo turisty někdy v letním parnu se ploužícími, krásným
občerstvením. Komu bude libo ještě více vytrávit, může úvozovou cestou lesem vystoupat
kolem polí nahoru na Pasník. Není nijak výrazně označen, pouze cesta na vrcholu se zlomí a
vpravo u cesty je vzrostlý javor klen s popisem“Pasník“. Za ním potom asi 200 m je
křižovatka cest s pěkným výhledem a turistickým značením. Dáte-li se však přicházejíce od
Pasníku vpravo po lesní cestě, dojdete po kilometru pod okrajem lesa ke kamennému křížku
s letopočtem již z konce osmnáctého století! Můj děd, co by rodilý Chytalák, mě na ta místa
jednou vzal a vyprávěl, že zde snad stávalo pár domů, které vyhořely, a tak se toto místo
jmenuje dodnes Spaliska. Zdatní turisté, nebo lidé z duší chtivou povznášejících vjemů se
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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mohou vydat dál dolů kolem křížku a nedaleko potom odbočí na cestu vlevo před opravdu
mohutným bukem s obrázkem. Buk nese jméno Josífek po obrázku, který tam kdysi býval.
Dnes je tam obraz Panny Marie. Po cestě kolmo vlevo před bukem se dostanete na Úsuší a
jak jsem sliboval vjemy, tak určitě budete spokojeni, poněvadž z této cesty jsou nádherné
výhledy. Rozprostřou se vám prvně obzory na Loučky s viaduktem a kopec Mírovou. Údolí je
pod vámi po svahu 500 m hluboko a dál pak po svážnici směrem k západu uvidíte překrásný
pohled na Kuřimské Jestřabí, Kuřimskou Novou Ves a dál žďárecko. Těchto pohledů se
nikdy nenabažíte, jsou pokaždé jiné. Pokud je poprašek sněhu, nebo s chuchvalci mlh, či
v létě s žlutými lány obilí… Pak už nezbývá než se vrátit po vlastních stopách, nebo cestu
dotáhnout kolem vodárny až k Úsuší. Z kraje Úsuší pak vlevo po polní silničce k lesu, která
vás dovede na Nelepeč a přes tuto milou dědinku si to „střihnete“přímo ke křížku a odsud už
po turistické značce do Předklášteří. Mnozí z vás tuto trasu víceméně znáte a v příjemné
chůzi pokud nebude tlačit v „žalódku“ kačena, ji za celé odpoledne zvládnete.
Na závěr mi dovolte, vám klášterákům, popřát
svátky naplněné především klidem, pohodou a tím
něčím nevyslovitelně krásným, co vyhledáváme v lese.
A snad v některém dalším čísle o spravených
studánkách na Deblínsku - typ na další špacír, nebo
o revíru nad Předklášteřím, na shledanou!
revírník Špaček Jaroslav

.

SPORT V OBCI

.

TJ SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – ODDÍL VOLEJBALU
Jak jsem již psal v minulém vydání časopisu, zúčastní se v letošním roce naše mládež
krajské soutěže v kategorii žáci a žákyně. Krajské soutěže chlapců i dívek se hrají turnajovým
způsobem v období od 20.9.2008 do 14.3.2009. Po uskutečněné kvalifikaci byla družstva
rozlosována podle výsledků do tzv. čtverek, což jsou skupiny po čtyřech družstvech. Dívky
byly zařazeny do VI. čtverky, chlapci do baráže o postup do III. čtverky.
Výsledky žákovských družstev v krajských soutěžích.
ŽÁKYNĚ - KRAJSKÝ PŘEBOR – 1. KOLO
K prvnímu kolu naše holky vyjely v sobotu 4.10.2008 do Šlapanic, kde se utkaly se dvěma
družstvy. Tato družstva byla rozlosována po výsledcích kvalifikačního turnaje z 21.9.2008 a
utvořila VI. čtverku zahrnující však pouze tři družstva (celkový počet družstev v soutěži je 23,
proto pouze tři družstva). Naše děvčata podala oproti kvalifikaci značně rozdílný výkon a obě
utkání vyhrála. Tato vítězství byla po dobré hře celého kolektivu.
Sokol Šlapanice – Sokol Předklášteří
1:2
Lokomotiva Břeclav - Sokol Předklášteří
0:2
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Sestava: Klusáková Kristýna, Vejrostová Petra, Havlíková Michaela, Válková Kamila, Marková
Martina, Špačková Barbora,Vodáková Ladislava, Dvořáková Šárka
ŽÁKYNĚ - KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
Po výsledcích z prvního kola postoupila děvčata do V. čtverky. Druhé kolo se odehrálo
v Brně na Lesné v ZŠ Milénova 18.10.2008. Soupeřkami byla družstva Pohořelic, Strážnice a
ZŠ Milénova.
Děvčata navázala na výborné výkony z prvního kola. Všechna tři utkání vyhrála a znovu
postoupila do vyšší skupiny.
KP-ZŠ Milénova Sokol Předklášteří
1:2
Sokol Předklášteří SKM SVČ Pohořelice
2:0
Jiskra Strážnice Sokol Předklášteří
0:2
Sestava: Klusáková Kristýna, Vejrostová Petra, Havlíková Michaela, Válková Kamila, Marková
Martina, Špačková Barbora,Vodáková Ladislava, Dvořáková Šárka, Grycová Adéla
ŽÁKYNĚ - KRAJSKÝ PŘEBOR – 3. KOLO
Třetí kolo krajského přeboru žákyň pořádala ZŠ Vejrostova v Brně
Bystrci 8.11.2008. Naše holky postoupily již do IV. čtverky a
očekávalo se, že soupeřky budou již herně vyzrálejší a naše
děvčata budou mít problémy. Realita byla však nad všeobecné
očekávání. Soupeřky ze ZŠ Vejrostova, VK Královo Pole „B“ a
Ivančic se nestačily divit, když děvčata začala hrát svoji hru a po
dvou vítězstvích skončila v konečné tabulce této skupiny na
druhém místě se stejným počtem bodů jako první, pouze horším
poměrem setů.
Sokol Předklášteří Slovan Ivančice
2:1
ZŠ Vejrostova
Sokol Předklášteří
2:0
Sokol Předklášteří VK Královo Pole „B“
2:0
Sestava: Klusáková Kristýna, Vejrostová Petra, Havlíková Michaela, Válková Kamila, Marková
Martina, Vodáková Ladislava, Dvořáková Šárka, Grycová Adéla
ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR – 1. KOLO
Naši žáci po kvalifikaci, která se uskutečnila 20.9.2008 byli rozlosováni s družstvem ŠSK ZŠ
Olšovská Bzenec do tzv. baráže. Naše družstvo hostilo soupeře v sobotu 11.10.2008 a utkání
se odehrálo v tělocvičně ZŠ 28. října v Tišnově. Hrála se dvě utkání, která naši kluci prohráli i
když začátek každého zápasu sliboval něco jiného. Vždy totiž vyhráli 1. set, ve kterém podali
dobrý výkon. V dalších setech se jim ale již tolik nedařilo i když rozdíly nebyly tak velké.
Uvidíme v dalším kole jak se naši borci poučí a jejich snaha povede k prvním vítězstvím.
Sokol Předklášteří – ŠSK ZŠ Olšovská Bzenec
1:2 ; 1:2
Sestava: Kouřil Karel, Havlík Roman, Beran Aleš, Horký Daniel, Kouřil Jakub, Pařízek Jan,
Kopecký Vojtěch, Bojanovský Jakub
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ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
Po posledním utkání, kdy prohráli v baráži s družstvem Bzence se utkali opět o postup do
vyšší čtverky s družstvem Letovic . Naše družstvo hostilo soupeře v sobotu 1.11.2008 a
utkání se opět odehrálo v domácím prostředí v tělocvičně ZŠ 28. října v Tišnově. Hrála se dvě
utkání, která naši kluci po dobrém výkonu vyhráli 3:0. V dalším kole postupují kluci do vyšší
čtverky. Uvidíme, jak se s tím poperou.
Sokol Předklášteří – Sokol Letovice 3:0, 3:0
Sestava: Kouřil Karel, Havlík Roman, Beran Aleš, Horký Daniel, Kouřil Jakub, Pařízek Jan,
Kopecký Vojtěch, Trojánek Martin
Zdeněk Dvořák

VÍTE JEŠTĚ, JAKÉ BYLO U NÁS LONI POČASÍ? (4.část, ŘÍJEN - PROSINEC)
Letos naposledy Vám chci připomenou jaké bylo počasí tentokrát v závěru roku.
Říjen nás přivítal oblohou bez mraků a s teplotou 20,1°C,což byla nejvyšší teplota
naměřená v tomto měsíci. Teplé počasí přetrvávalo až do 10. října, i když se
sluníčko občas schovávalo za mraky.V polovině měsíce se ochladilo a zejména
ranní teploty byly leckdy pod bodem mrazu. Zato odpoledne jsme se ještě mohli
vyhřívat na podzimním sluníčku při teplotách kolem 12°C. Po dvacátém říjnu jsme
ale viděli jen zataženou oblohu a počasí s občasným deštěm a silnějším větrem.
Ranní teploty již pod nulu neklesly a odpolední se pohybovaly těsně pod desítkou.
Nejnižší teplota v říjnu byla naměřena čtrnáctého a patnáctého října a to -2,2°C po
oba dny.
V listopadu jsme si užili neobvyklých přídělů sněhu, který ale nikdy dlouho
nevydržel. Na svátek sv.Martina 11.11. v den,kdy nás poctil návštěvou pan biskup
Václav Malý a kdy se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie pořádal jazzový koncert
s názvem „Suita Porta Coeli“ napadlo více jak 15 cm sněhu, což způsobilo, že se
spousta hostů na koncert vůbec nedostala pro dopravní problémy. Také
hudebníci, mezi kterými nechyběl známý brněnský jazzman Jaroslav Hnilička, se
pod vedením autora skladby pana Petra Kořínka pěkně zapotili, když jim při
produkci neustále vypadávala elektřina a byli nuceni hrát potmě. Nejnižší teplota
byla naměřena devětadvacátého a to -7,8°C a naopak nejtepleji bylo prvého
12,4°C. Poslední den v měsíci opět nachumelilo více než 10 cm mokrého sněhu.
Prosinec, poslední měsíc roku jsme uvítali hned první
den vydařeným školním jarmarkem a rozsvícením stromku
na náměstí. Paní zima si zřejmě řekla, že nám sněhu
popřála dost v listopadu, takže kromě drobného sněžení
před Silvestrem a na Silvestra jsme si o sněhu mohli
nechat pouze zdát. Zato mrazivých dnů bylo v druhé
polovině měsíce dvanáct, takže na Klínku se dalo lyžovat i
když pouze na umělém sněhu. Nejnižší teplota byla
naměřena jednadvacátého a to -6,4°C a nejvyšší 8,7°C
třetího prosince. Ani sluníčka jsme si neužili, protože
zataženo a mlhavo bylo od 21.12. až do konce roku. A.N
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............... .

... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ...........

.........

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, ráda měla práci, život i nás.
21.12. uplyne 20 roků, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička , paní Miloslava Šťastná
S láskou a úctou vzpomíná rodina

Dne 3.12. 2008 se dožívá 91 let pan Jiří Hájek z
Předklášteří. Za lásku a péči Ti milý tatínku, dědečku
a pradědečku máme rádi a za všechno děkujeme.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a pohodu.
Za všechny dcera Vladěna s rodinou

Dne 10. 10. 2008 uživatelka DpS Předklášteří paní

oslavila krásné 105. narozeniny.
Se zájmem přijímala gratulanty z DpS,
zástupce Obecního úřadu Předklášteří
a blízké známé.
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NEZAPOMÍNÁME
Byl tu listopad, měsíc ranních mlh, skoupý na hřejivé sluneční paprsky, ztichlá příroda bez
ptačího zpěvu a dětských výskotů, dlouhých večerů a konce dovolených. Začátkem
dušičkového měsíce jsme navštívili místa posledního odpočinku našich drahých, kteří nás
opustili a my na ně s láskou vzpomínáme. Vzpomínky by neměly být provázeny smutkem, ale
vědomím, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách pro ty, kteří nás milovali. Ve chvílích
tichého zamyšlení proletí nám hlavou celý jejich život, někdy velmi smutný, naplněný prací,
odříkáním, obětavostí, nemocemi, bojem s nepřízní osudu. Den je krátký. Na hroby padá
mlha, jen svíce blikají mezi kyticemi. Ale některá místa jsou prázdná, opuštěná, zarostlá,
neupravená. Snad celá rodina vymřela? Není nikdo, kdo by se o hrob postaral? Nebo snad
potomci žijí, ale zapomněli, nemají čas? Bohužel i to se stává a je to velmi smutné,
nepochopitelné. V bráně hřbitova se ještě zastavíme, ohlédneme se a přejeme klidné
odpočinutí všem. Díky, díky vám, nezapomínáme a budeme vštěpovat svým potomkům lásku
a úctu k těm, kteří si to zaslouží.Domů brouzdáme spadaným listím, večerní zvony tiše zvoní
a my přemýšlíme o podzimu lidského života i přírody.
Ale život jde dál, kéž je spokojený, radostný, bez stresů a zklamání, bez obav z budoucnosti.
Těšíme se na Vánoce, na shledání s celou rodinou a přáteli. A potom přijde Nový rok, plný
různých předsevzetí, očekávání, vyřešení různých problémů a nejistot, negativů a nepokojů
ve světě, ve státě i rodinách.
Do nového roku přejeme obyvatelům obce hodně zdraví, úspěchů v práci i podnikání, všem
dříve narozeným klidné stáří, rodičům radost z dětí, klidný domov a lásku všem navzájem.
Zastupitelům obce ať se splní všechny plány zvelebení obce a spokojenost občanů.
Uživatelé předklášterského Domova pro seniory,
vedení domova a zaměstnanci.

ŠŤASTNÉ VÁNOCE, KLID A POHODU V NOVÉM ROCE PŘEJE
OBYVATELŮM A ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA PRO SENIORY
ZASTUPITELSTVO OBCE
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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VÁNOČNÍ KONCERT

Jarmila Čadeni - varhany, Dagmar Osičková - zpěv,
Jan Míchal - zpěv, zobcové flétny, průvodní slovo

a
ŽESŤOVÉ KVINTETO

Jan Míchal - trubka, Vít Baloun - trubka,
Martin Konečný - pozoun, Libor Pokorný - pozoun, Josef Kůřil - tuba

VÁNOČNÍ KONCERT
sobota 13.prosince 2008 v 17:00 hod.
v sále OÚ v Předklášteří
VSTUPNÉ 50,- Kč
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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SE KONÁ DNE 10.LEDNA 2009
TRADIČNĚ BOHATÁ TOMBOLA, LACINÉ OBČERSTVENÍ,
VÝBORNÁ VEČEŘE A PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA.
HUDBA STONE
A TAKÉ PŘEKVAPENÍ
VSTUPNÉ 120,- Kč

Dovolujeme si Vás pozvat na III. školní ples, který se uskuteční v pátek
6. 2. 2008 v sále Obecního úřadu v Předklášteří. K tanci a poslechu
hraje opět hudba p. Krátkého JAMIROS. Začátek ve 20,00 hodin.
Za případné příspěvky do tomboly Vám předem děkujeme.
Vstupenky se budou prodávat od poloviny měsíce ledna v ZŠ.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI SE USKUTEČNÍ V SOBOTU
7.3.2009.MÍSTO A ČAS BUDOU UPŘESNĚNY NA PLAKÁTECH.
POZOR! Důležité!
Zápis žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2009/2010 se koná v úterý 27. 1.
2008 v 1. třídě ZŠ Předklášteří v době od 14,00 do 17, 00 hodin. Rodný list
dítěte s sebou. K zápisu jdou všechny děti, které dovrší do 31. 8. 2009 6 let
věku. Seznam bude vyvěšen v MŠ.
Zápis dětí do Mateřské školy v Předklášteří pro školní rok 2009/2010 se
uskuteční v úterý 17. 2. 2008 v budově mateřské školy, Na Stráňově 1127
v Předklášteří v době od 13,00 do 16,00 hodin. Rodný list dítěte s sebou.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ budou vyvěšena na nástěnce v MŠ a v obecní
vývěsce.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP :
péči dětem s postižením pohybovým,neurologickým i v kombinaci s mentální
retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve
formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu
péči zdravotní ( pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped )
ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
péči rehabilitační ( vodoléčba, laser, magnetoterapie ) a plavání
péči psychologickou, logopedickou
EEG Biofeedback
práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
individuální programy pro jednotlivé žáky
pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety

tel . MŠ : 515 504 214
e – mail : sps.kocianka6@bm.orgman.cz

tel./ fax ZŠ : 541 246 641
http://www.skola-kocianka.cz

Speciálně pedagogické centrumpři Mateřské škole a Základní škole pro tělesně
postižené, Kociánka 6, 612 00 Brno
zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku
dále nabízí :
• poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí
souběžně postižených více vadami
• poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních
škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách
handicapované děti
• individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj
grafomotoriky
• výjezdy do rodin handicapovaných dětí
• poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských
zařízení
• poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý
stupeň ZŠ
• informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících
tělesně postižených žáků
• poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
• konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky
• řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými
poruchami učení
tel. SPC pro MŠ : 515 504 375
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

tel. SPC pro ZŠ : 515 504 373
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.OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU.
.S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE.
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven :
•
•
•
•

na pojištění domácnosti
na pojištění nemovitosti
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o
slevách :
•
•
•
•
•
•

na elektrickou energii u vybraného dodavatele
na dodávku plynu u vybraného dodavatele
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
na pojištění domácnosti a nemovitosti
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Občanským sdružením sociálních a
finančních poraden ČR
Informace - Běhounská 17 Brno,úřední den každé úterý od 13.00 – 16.00h,
tel 545 575 257, mob. 731 543 023,
mail financniporadna@seznam.cz

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Vážení spoluobčané, do nového roku 2009 Vám
přejeme mnoho štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.

Pf 2009

Ing. František Brázda
a kolektiv pracovníků firmy

Tradiční ples organizovaný stavebními firmami z Tišnova a okolí
se koná 17.ledna 2009 v sále tišnovské sokolovny.
K tanci a poslechu hraje skupina NOVA BAND, jako obvykle je
připravena bohatá tombola a kulturní program.
Předprodej vstupenek v tišnovské sokolovně denně od 8,00 do
20,00 hodin.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Všem našim zákazníkům
přejeme příjemné vánoční
svátky a v nastávajícím
roce zdraví, štěstí
a hodně pracovních
i osobních úspěchů

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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