Život obce Předklášteří 2008

Vážení a milí spoluobčané,
máme před sebou další rok. Nebuďme lhostejní k tomu, jak
s ním naložíme. Někdo sice může věřit na osud, ale většinu
věcí lze pevně uchopit do svých rukou. Jak budou vypadat
příští dny, týdny a měsíce dnes říci nemůžeme, můžeme
pouze bez emocí a s nadhledem řešit všechna úskalí a
problémy, které nám právě započatý rok přinese.
Nejenom v celém světě, ale také u nás si klademe otázku,
jaký dopad bude mít světová finanční a hospodářská krize
na náš stát, na naši obec, na moji rodinu, na mě a na moje
blízké. Ekonomická recese stojí firmy už nyní miliony korun a
většina odvětví pociťuje výrazný pokles zájmu o jejich výrobky a citelný pokles
hospodářských výsledků. Dochází k vlnám propouštění, banky zpřísňují pravidla
pro poskytování půjček a také česká ekonomika pravděpodobně směřuje k recesi.
Nezbývá než doufat, že tento stav nebude mít dlouhého trvání a propad
ekonomiky se podaří zastavit a zvrátit.
Také obce a naši obec nevyjímaje, pocítí nižší příjem do svých rozpočtů
zejména daňových příjmů. Z toho vyplývá, že při sestavování rozpočtu se musí
brát na tyto okolnosti zřetel také na výdajové stránce. Plány, různá novoroční
předsevzetí i to, co jsme chtěli změnit, musíme přehodnotit s ohledem na nové
podmínky, které před nás tato doba postavila. Prvořadým úkolem bude přispět k
zachování zaměstnanosti v obci a k udržení a k dalšímu rozvoji podnikatelských
aktivit v našem regionu.
Oprostím-li se od ekonomických faktů, moc bych si přál, abychom také více
mysleli na ty, kteří naší pomoci nejvíce potřebují a bez níž se neobejdou. Také
naše obec přispěla na postižené občany a děti finančními částkami, které jsou
pro tyto skupiny našich spoluobčanů a pro jejich kvalitní život nezbytné. V těchto
aktivitách budeme opět pokračovat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo na posledním zasedání minulého roku podpořit
práci s dětmi a mládeží ve zdejším Sokole částkou 50.000,-Kč. Tato částka je
určena na pořízení vybavení pro mladé volejbalisty, na koupi slalomových tyčí pro
lyžaře a na úhradu dalších nákladů, které jsou spojeny s prací pro mládež.
Mohu jenom poděkovat těm, kteří se tohoto úkolu ujali a dokázali mladé lidi
z obce zaujmout sportem.
Začátkem února nás potěšila zpráva o kladném vyřízení naší žádosti o dotaci na
stavbu s názvem „Cyklistická stezka Předklášteří s přemostěním Svratky“.
Pamětníci lávky přes Svratku v místech těsně nad soutokem s Loučkou se opět
dočkají její obnovy. Náklady na stavbu 6.231.000,-Kč budou z větší části hrazeny
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z dotace ROP Jihovýchod. Obec se bude podílet na financování stavby částkou
ve výši 7,5%. Stavba by měla být zahájena ještě v dubnu. Podrobnosti o této
stavbě se dočtete na jiném místě časopisu.
Také most na důležité spojnici Předklášteří – Tišnov byl podpořen dotací ze
stejného programu a to celkem 57.498.000,-Kč. Na tuto stavbu již bylo vydáno
stavební povolení.
Vážení občané, jsme na prahu roku, který nebude lehký. Věřím ale, že
s optimismem, elánem a odolností jsme schopni čelit i těmto výzvám. Nedejme si
kazit náladu novinovými titulky a věřme, že po každé bouři se opět rozjasní a opět
zasvítí slunko. Přeji Vám všem pěkné Velikonoce a po letošní nevlídné zimě také
pěkné jarní počasí, aby Vaše zahrádky mohly opět vykvést a zkrášlit naši obec.
A.N.

Ze zápisu jednání OZ
konaného dne 11.prosince 2008
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
-Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 9.12.2008
-Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8 a č9, bere na vědomí zprávu o hospodaření obce do 30.9.2008. Schvaluje statut sociálního fondu na r.2009 a požádalo kontrolní výbor
o předložení zprávy do příštího jednání ZO o dodržování podmínek stanovených ve statutu fondu.
-Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2009 a bere na vědomí rozpočtový
výhled na r. 2010. Bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na r. 2009 a o změnách v účet nictví v r.2009
-Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením likvidace DHM předloženého v návrhu
-Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro provedení inventarizace v roce 2008. Bere na
vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku.
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši prostředků na účtu FRB a souhlasí
s poskytnutím úvěru ve výši 210.000, - Kč panu Dobešovi za dodržení podmínek určených ve
směrnicí FRB.
-Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na změnu znění čl. 3, odst.1 směrnice FRB a návrh na
zvýšení horní hranice půjček podle předloženého návrhu novely směrnice.
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ za rok 2007/2008
-Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p.č 1564/1 a 275/4 v k.ú. Tišnov
společnosti Subterra a.s. se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, za cenu 300Kč/m2. Celková
utržená cena za prodané pozemky činí 137.700,- Kč. Zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy
-Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na parcele 755/1 mezi obcí Předklášteří a Jihomoravským krajem za úplatu ve výši 2650
Kč
-Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele
784/1 mezi obcí Předklášteří a firmou E.ON Česká republika, F.A.Gertnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice za úplatu ve výši 3.000,- Kč
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-Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy s firmou INVESTRSERVIS RK s.r.o. ,
Školní 850, 664 34 Kuřim, která bude zajišťovat správu v domě č.p. 1289 v majetku obce a
soukromých vlastníků, za měsíční poplatek 110, - Kč na byt .
-Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy s p. Leitgebem na opravu pomníku v PC
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěr analýzy rizik skládky Kalovská a souhlasí s dalším
prováděním monitoringu skládky
-Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou určení finančních prostředků poskytnutých klášteru PC
a bere na vědomí ocenění jeho přístupu k této památce.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Sokolu Předklášteří na sportovní činnost
mládeže v r.2009 ve výši 50.000,- Kč a požaduje předložit dodatek smlouvy o spolupráci, týkající se
tohoto příspěvku.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ČČK Předklášteří ve výši 7.000,- Kč pro
r.2009
-Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku jezdeckému oddílu „Ranč Loučka“ ve výši
15.000,- na pořízení zařízení pro nástup dětí na koně a požaduje doložit doklady a nabídku na
výrobu zařízení.Doporučuje vedení JO obrátit se žádostí o podporu na další obce v okolí.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí MŠ ze 24 na 25 dětí za
předpokladu nepřesáhnutí celkové povolené kapacity MŠ
Ze zápisu jednání OZ
konaného dne 11.prosince 2008
K usnesení č.117 ze schůze ZO 11.12.2008
Se Sokolem Předklášteří byl připraven dodatek smlouvy a předložen RO. RO schválila znění
dodatku, který upřesňuje podmínky poskytnutí příspěvku 50.000,- na sportovní činnost dětí a
mládeže .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení dodatku se Sokolem Předklášteří, který upřesňuje
podmínky poskytnutí příspěvku na sportovní činnost mládeže.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 17.2. 2009.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace majetku a ukládá pokračovat v postupné
likvidaci předmětů, které dlouhodobě neplní svoji funkci a ve zjednodušení a optimalizaci
inventurních soupisů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o závěrečném účtu obce za r.2008
Ukládá finančnímu výboru provést kontrolu a vyjasnění obsahu položek nákladů na žáka v
příspěvkové organizaci ZŠ Předklášteří a zprávu předložit RO, která předloží doporučení ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na r. 2009 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
15,878.900,- Kč
z toho daňové
11,397.700,nedaňové vlastní
4,167.000,kapitálové
10.000,dotace globální
304.200,Celkové výdaje rozpočtu ve výši
22,129.200,- Kč
z toho běžné výdaje
20,929.200,investiční výdaje
1,200.00,Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z uložených prostředků na účtech a ze zůstatku minulého roku
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Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zůstatku FRB k 31.12.2008 ve výši
1,647.734,69Kč a schvaluje rozpočet na rok 2009 ve výši 510.000,- Kč ( v roce 2010 bude vrácen
MMR 1.mil Kč)
Zastupitelstvo obce schvaluje sociální fond na r.2009 ve výši 7000,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10/2008 a rozpočtové opatření č.1/2009.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení měsíčních odměn zastupitelům dle nařízení vlády č.20
z 5.ledna 2009 a ukládá ověřit správnost postupu při odnímání části nebo celé odměny
nemocným nebo neaktivním zastupitelům.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce finančního výboru, bere na vědomí informaci o plánu
prací komisí a ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru provést do 30.6.2009 kontrolu
dodržování podmínek směrnice FRB a zprávu předložit na následujícím zasedání ZO. Finančnímu
výboru ukládá provést kontrolu plnění podmínek poskytování dotací schválených ZO v roce 2008.
Zprávu předložit nejpozději do 30.6.2009.
Smlouva o zajišťování likvidace odpadů v obci je podepsána s firmou van Gansenwinkel .
Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení ceny za ukládání i likvidaci odpadů navyšuje se poplatek o
30 Kč na osobu a rok. Poplatek se bude vybírat ve výši 470,- Kč na občana a rok . Současně se
zvyšuje o 20 Kč poplatek pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální
rekreaci a to na 250 Kč za rok.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování , sběru, třídění, ukládání a odstraňování komunálního odpadu v předloženém
znění.Poplatek pro r.2009 činí 470,--Kč na osobu a 250,- Kč na rekreační objekt.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení
kabelu přeložky VO při stavbě mostu ev. č. 3771-3 na silnici III/3771 na parcele p.č. 779/1 v k.ú.
Předklášteří
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení
vodovodního potrubí DN 200 při stavbě mostu ev. č. 3771-3 na silnici III/3771 na parcele p.č. 779/1
v k.ú. Předklášteří
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přiznané dotaci na stavbu cyklostezky a lávky
přes Svratku v Předklášteří .
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem odkoupení části pozemků p. č. 820 a 822 v majetku
Českých drah s.p. , které jsou určeny pro stavbu cyklostezky a souhlasí s přípravou podkladů pro
koupi.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prominutím poplatku za užívání veřejného prostranství v měsících
leden - březen panu HA QUOC VIET.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě zájezdu
MP do Banátu a o záměru vyhledání vhodného dotačního titulu pro
navázání spolupráce mezi českými obcemi v Banátu a MP za
účelem kulturních výměn, výměn dětí na prázdninové pobyty atd.
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ČERNÁ KRONIKA-ČERNÁ KRONIKA-ČERNÁ KRONIKA
Krádež v pravé poledne. V pondělí 23.února, byla v době oběda odcizena
vzrostlá palma ze schodiště Obecního úřadu. Zatím neznámí zlodějíčci využili
polední přestávky, kdy pracovníci OÚ odešli na oběd do restaurace V Chalupkách a neuzamčenými vchodovými dveřmi vešli do budovy a palmu odnesli.
Pracovnice OÚ, která byla v budově, viděla z okna muže a ženu nést květináč
s rostlinou, ale nenapadlo jí, že by se našel někdo, kdo má tolik drzosti a vzrostlou
květinu v pravé poledne ukradne. Přejeme těm, kteří tuto troufalost mají ať je
kradená květina hodně dlouho těší a připomíná jim jejich bezmeznou drzost.
Vloupání do sklepa.Ve stejný den bylo oznámeno, že při vloupání do sklepa bylo
odcizeno nově zakoupené lyžařské vybavení. Jak nepříjemné bylo překvapení
mladých lidí, kteří chtěli odjet na prázdniny na hory při zjištění, že nemají
z připravené, a ne zrovna levné výbavy vůbec nic, si jistě dovedete představit.
Zajímavé je, že lyže, boty a další věci byly ukradeny z uzamčeného sklepa,bez
poškození zámku,dveří a oken z domu, který je jinak pečlivě uzamčen a téměř
nedobytný. Vloupání vyšetřuje policie ČR.
Na pytlácké stezce. Aby toho ten den nebylo málo, byl na OÚ oznámen nález
pytlácký ok v oblasti u vodárenského objektu na Nivě. Majitelka psa, která tyto
nástrahy objevila tak, že se jí do nich chytil její pes během týdne už podruhé,
uvedla místo nálezu tohoto zavrženíhodného způsobu lovu zvěře. V odpoledních
hodinách byly policií zajišťovány případné stopy po nevítané škodné v revíru.
Maluji, maluješ, malujeme. Bohužel, také v pondělí bylo zjištěno poškození
fasády domu na ulici Komenského, čekárny u starého OÚ a také chodby
v bytovém domě sprejery. Přeji těm, kteří toto způsobili, aby se jednoho dne
dočkali také u jejich obydlí nebo bytů podobné „okrasy“, která dokáže zničit to, co
jiní pracně opraví nebo postaví.
A ještě jedna nakonec. Nestalo se to poprvé, ale přesto se o tom musím zmínit.
V sobotu 28.února bylo zjištěno, že dosud neznámý „silák“ převrátil kontejnery na
tříděný odpad umístěné u základní školy. Pokud má někdo zájem převádět před
ostatními svoje bicepsy, tak mu doporučuji přihlásit se na OÚ, kde mu
smysluplnou práci, při které může dostatečně předvést svoji sílu velice rádi
přidělíme. Pokud si myslí, že převracet kontejnery je hrdinství, tak jej mohu
ubezpečit, že se mýlí. Je to pouhopouhá hloupost, která spíše svědčí o slabosti
ducha než o síle paží.
Na závěr. Při přípravě časopisu jsem netušil, že budu muset rubriku „černá
kronika“ v naši obci vůbec zavádět. Sami ale vidíte, že bezohledných, drzých a
ničeho si nevážících individuí přibývá také v naší obci. Prosím, všímejte si těch,
kteří ničí také Vaši práci, kteří ničí to,co ostatní pracně vybudují a kteří se
nehodlají zastavit před ničím.
Chci toto cestou také poděkovat těm, kteří před Vánocemi zabránili ničení
vánočního osvětlení na náměstí. Čím více bude těch, kteří podobným způsobem
upozorní na vandaly ničící majetek, tím více bude uchráněno to, co ostatní
vytvoří.
Starosta obce A. Nahodil
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.CYKLISTICKÁ STEZKA PŘEDKLÁŠTEŘÍ S PŘEMOSTĚNÍM.
.SVRATKY.
Dne 5.února jsme se konečně dočkali dne, kdy byly hodnoceny žádosti o dotace
ve třetí výzvě v programu ROP NUTS JV - oblast podpory 1.4 – Rozvoj
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, kde jsme měli podánu žádost o dotaci
na stavbu cyklistické stezky kolem Loučky a lávku přes Svratku.
Hned druhý den ráno jsme netrpělivě vyhledávali internetové stránky Úřadu
regionálního rozvoje, kde měla být informace o úspěšných žádostech zveřejněna.
Čekalo nás příjemné překvapení. Po rok a půl trvající přípravě projektů,
vyřizování pozemkových záležitostí, uzavírání smluv na pronájmy a mnohdy po
některých nepříjemných jednáních zejména se s.p. Povodí Moravy také beznaděj
a pochybnosti o tom, zda tento náš záměr bude možné vůbec realizovat, konečně
příjemná zpráva – dotace nám bude poskytnuta.
Cyklostezka má začátek za silničním mostem silnice II/385, je vedena po hrázi
podél levého břehu říčky Loučky, prochází pod železniční tratí Brno – Havlíčkův
Brod, stáčí se doleva a následně doprava, aby překročila dřevěnou lávkou řeku
Svratku. V km 0,3176 se kříží se stávající polní cestou a trasa končí cca 50m za
lávkou. Délky cyklostezky je 350 m. Cyklistická stezka s přemostěním Svratky je
navržena jako stavba trvalá. Na cyklistické stezce bude vyloučen provoz
motorových vozidel a pěší provoz.
Nově navrhovaný úsek cyklostezky zapadá do koncepce Jihomoravského kraje.
Umožňuje napojení cyklotrasy A1 Praha – Brno na regionální systém cyklotras
Mikroregionu PORTA a později také na regionální systém cyklotras Předklášteří –
Velká Bíteš. Propojení těchto cykloturistických systémů přinese usnadnění
přístupu do klášterního areálu Porta coeli - významné kulturní památky
nadregionálního významu, hojně navštěvované rovněž cizinci. Lokálně nová
cyklostezka s přemostěním Svratky spojuje stávající cyklostezku Dolní Loučky –
Předklášteří se stávající cyklistickou stezkou do Lomničky a dále na Lomnici .
Náklady na stavbu přesahují 6 mil. Kč. Z této částky uhradí obec 7.5 %. Stavba
bude zahájena v březnu a předpoklad ukončení je v září letošního roku.
Věřím, že toto nové propojení obou břehů Svratky, které zde již kdysi existovalo,
přinese další impuls pro volnočasové aktivity občanů obce a také k nám přivede
další cyklistické návštěvníky. Na následující stránce si můžete prohlédnout situaci
budoucího umístění cyklostezky s lávkou.
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Stručný přehled hlavních akcí roku 2008
Dokončena byla oprava komunikace Šafránice, provedena oprava chodníků a
komunikace Nezvalova I a II, komunikace Uzavřená a propojka na ul.Šikulova.
Rekonstruována byla bývalá knihovna nad poštou a místnost byla pronajata
Svazku VaK, pořízen byl bezdrátový rozhlas a pro zvýšení bezpečnosti dopravy
byly na ul.Palackého a Štěpánovická zabudovány radary pro měření rychlosti
vozidel. Zakoupeno bylo posypové zařízení za traktor pro zimní údržbu vozovek.
Z poskytnuté dotace 52.000,- Kč bylo zbudováno na Obecním úřadě pracoviště
CZECH POINT.

Co dělat, když ……….
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým
účastníkem události, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost.
Víme ale, jak se v takovém případě zachovat, kam pohotově zavolat a odkud
přivolat pomoc ? Možná se nám v paměti vybaví čísla tísňového volání. Ale
vzpomeneme si v rychlosti, které komu patří ? Udělejme si krátkou rekapitulaci tří
tísňových linek i toho, kdy a jakým způsobem mimořádnou událost dobře nahlásit.
Jak správně nahlásit mimořádnou událost
HASIČI-150
Pomůcka pro zapamatování:konečnou nulu je možné si představit jako stočenou
hasičskou hadici, nebo 0 jako počáteční písmeno od „oheň“.
Kdy voláme hasiče: při požáru, výbuchu, živelné pohromě, úniku nebezpečných
látek, technické havárii nebo je-li třeba vyprostit odněkud osoby.
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA-155
Pomůcka pro zapamatování: poslední číslice pětka připomíná invalidní vozík.
Kdy voláme záchranku: při náhlém ohrožení života nebo zdraví osob.
POLICIE ČR -158
Pomůcka pro zapamatování: osmička na konci se podobá policejním poutům.
Kdy voláme policii: pokud se jedná o krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažnou
dopravní nehodu, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice )
MĚSTSKÁ (OBECNÍ) POLICIE-156
Kdy ji voláme: u méně závažných případů, jako je vandalismus, drobná
kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ -112
Kdy na ně voláme: vždy při závažnějších mimořádných událostech, kdy je potřeba
pomoc více složek. Na této lince mluví obsluhující operátoři i běžnými světovými
jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR. Na všechna čísla lze volat 24
hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních
telefonů bez kreditu a SIM karty. Ale pozor, linky tísňového volání jsou zřízeny
pouze pro přijetí stavu nouze, jejich zneužití je trestným činem. Záchranáři
povolaní k vymyšlené události totiž mohou citelně chybět tam, kde je jich
doopravdy třeba.
Jak správně zavolat ?
Ještě než vytočíte jedno z tísňových čísel, udělejte vše pro své vlastní bezpečí
(dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody). Zorientujte se dobře
v okolí, kde se událost stala, abyste byli schopni uvést přesně její místo. Během
hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně. Operátorovi na příjmu
poté nahlaste:
• co se stalo-popis události, její rozsah, počet postižených nebo ohrožených
osob (např. „Hlásím požár bytu ve 4. patře panelového domu, dům má 8
pater …“
• kde se to stalo –co nejpřesnější adresu nebo popis místa události, vzhledem
ke stejným názvům ulic a obcí ČR je třeba uvádět název obce i okres ( např.
„ V Brně-Líšni ve Vlkově ulici číslo je …“)
• kdo volá-jméno a kontakt na sebe (např. „Jmenuji se Marie Nováková a mé
telefonní číslo je …“)
Po skončení hovoru v žádném případě nevypínejte mobilní telefon. Operátor
bude pravděpodobně volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů.

Vzpomínka na dobu adventní a vánoční
Na začátku adventu loňského roku uspořádala naše škola již II.jarmark. Letos
jsme byli schovaní pod velkým stanem, který nám ochotně zapůjčil Mikroregion
Porta a postavili ho naši manželé a členové školské rady za přispění mužských
částí rodin( synů ) pod vedením pana starosty. Večer bylo zahájení doby adventní
završeno osvětlením náměstí 5. května a vystoupením žáků školy s pásmem
adventních zvyků, pranostik, svátků a zimních a předvánočních písní. Škoda jen,
že děti bylo opět velmi špatně slyšet, protože rodiče a hosté utvořili před stanem
tak neproniknutelnou hráz, že návštěvníci, kteří stáli dál, nic neslyšeli.
To na vánoční besídce v sále obecního úřadu bylo slyšet velmi dobře. Děti z MŠ a
žáci ze ZŠ se svými učitelkami nacvičili pestrou směsici vystoupení a myslím, že
se všichni rodiče a hosté velmi dobře bavili a předvánočně naladili. Však jich také
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

-9-

Život obce Předklášteří 2008

přišlo!!! Na závěr jsme si všichni společně již tradičně zanotovali známé koledy.
Vánočně naladěni a spokojeni odcházeli všichni a především děti se těšily na
plné dva týdny volna.
Nový rok 2009
Hned po návratu do školy 5. 1. 2009 začalo opakování a procvičování učiva a
příprava na pololetní klasifikaci. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku
2008/2009 žáci obdrželi 29. 1. 2009. Z celkového počtu 81 žáků prospělo
s vyznamenáním 66 žáků, 15 žáků prospělo. Byla udělena 1 pochvala ředitele
školy, 12 pochval třídního učitele, 1 napomenutí třídního učitele a 3 důtky třídního
učitele. Žáci naší školy zameškali v 1. pololetí celkem 2063 omluvených hodin,
což činí průměr na 1 žáka 25,05 hodin. Nepovinný předmět Náboženství
římskokatolické navštěvovalo celkem 21 žáků, zájmové kroužky - výtvarný 31
žáků, hru na zobcovou flétnu 21 žáků, jazykovou přípravku AJ žáků 1. a 2. tříd
18 žáků a muzejní kroužek v Podhoráckém muzeu v Předklášteří 7 žáků. Od 5. 2.
2009 jezdíme v rámci výuky TV opět na plavecký výcvik do Kuřimi.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
Předškoláci aneb těšíme se do školy
Dne 23. 1. 2009 nás do první třídy v ZŠ Předklášteří přišli navštívit předškoláci
z MŠ. Chtěli si prohlédnout první třídu i školu, do které budou od září chodit.
Setkali se také s kamarády, kteří už jsou právoplatnými školáky. Dětem se líbilo
zapojení do výuky. Pracovaly se zaujetím, protože pracují v MŠ pod vedením paní
učitelky Valachové v edukativně - stimulačních skupinkách, kde se práce podobá
školním začátkům. Z tohoto důvodu byly děti dobře připraveny a zápisu, který se
konal 27. ledna 2009, se nemusely obávat. Velmi dobře byly připraveny i děti
z naší spádové Mateřské školy ve Štěpánovicích.
Celkem se k zápisu dostavilo 22 dětí (14 dětí z Předklášteří, 6 dětí ze Štěpánovic,
1 dítě z Borače a 1 dítě z Tišnova). S dětmi jsme si společně povídali, namalovali
obrázky a pokusili jsme se i trochu počítat. Drobné dárky pro ně připravily děti ve
školní družině spolu s vychovatelkami.
Příští setkání s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v průběhu měsíce června.
Termín ještě bude upřesněn.
Mgr. Jaroslava Pohanková, třídní učitelka 1. třídy
III. školní ples
III. školní ples se uskutečnil v sále IC v Předklášteří dne 6. 2. 2009. O úvod plesu
se postarali naši žáci, kteří s paní učitelkou Denisou Krausovou nacvičili
překrásné předtančení – polonézu. Díky rodičům, kteří nám zajistili stejné
oblečení dětí, byl celkový dojem úžasný. A pak už se mohla rozproudit volná
zábava za doprovodu hudební skupiny JAMMIROS s vedoucím panem
Miroslavem Krátkým. Ve druhém vstupu nás přišli potěšit svým tanečním
vystoupením naši bývalí žáci Hana Sklenářová a Daniel Matyáš. I jejich
vystoupení bylo velmi pěkné. Bohatá tombola byla už jen pomyslnou „třešničkou
na dortu“ a završila úspěch celé akce. Zvláštní poděkování za pomoc při přípravě
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 10 -

Život obce Předklášteří 2008

a organizaci plesu patří především celému kolektivu zaměstnanců ZŠ a MŠ
Předklášteří, Obci Předklášteří za zapůjčení sálu a přilehlých prostor, panu Janu
Grossovi za výborný gulášek a řízky, panu Jaroslavu Špačkovi za pomoc při
zajištění zvěřiny a organizaci plesu , všem sponzorům, kteří ochotně přispěli do
tomboly a rodičům za zajištění oblečení dětí a jejich doprovod na akci.
Děkujeme Vám všem a těšíme se již nyní na IV. školní ples v roce 2010.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy

Zápis dětí do mateřské školy
K zápisu do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, se dostavilo v úterý 17. 2.
2009 16 nových dětí; 9 z Předklášteří, 1 z Kalů, 1 z Dolních Louček, 1
z Doubravníku, 1 z Březiny a 3 z Tišnova. Z toho se přihlásilo 13 dětí k celodenní
docházce a 3 zatím ke 4 hodinové docházce, k celodenní docházce až později.
Atmosféra zápisu byla velmi milá, děti se chovaly naprosto bezprostředně,
chopily se hraček, stavebnic, malovaly a vůbec se jim nechtělo ze školky domů.
Některé si rodiče odváděli až téměř „ násilím“. Tak moc se dětem u nás líbilo.
Rodiče mohli v klidu s ředitelkou školy své děti zapsat.
Na památku na svůj významný den dostaly děti od starších dětí z MŠ
piškotového Večerníčka, vedoucí učitelka přidala ještě oblíbené Kinder vajíčko a
k tomu pastelky s omalovánkami. Rodiče nešetřili slovy chvály na vybavení,
atmosféru a vzhled naší školky.
Protože se do mateřské školy zapsalo více dětí, než budeme moci přijmout,
bude muset po odevzdání přihlášek a evidenčních listů proběhnout výběrové
řízení, kde zvolená komise ze zástupců školy, zřizovatele a školské rady podle
kritérií vypracovaných zřizovatelem – Obcí Předklášteří rozhodne, které dítě
z jiných spádových obcí bude do naší MŠ přijato a které z kapacitních důvodů ne.
( Do 1. třídy ZŠ odejde v září pravděpodobně pouze 12 - 13 dětí).
Děti s trvalým pobytem v Předklášteří budou do MŠ přijaty všechny.
V Předklášteří dne 18.2.2009
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KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Událo se…
před 10 lety
Rok 1999 je pro Předklášteří památný mimo jiné tím, že v tomto roce bylo obci
uděleno povolení užívat její vlastní symboly. Prapor a znak obce významně
přispívají k identitě obce a jejích občanů. Vyjadřují úctu k odkazu našich předků a
symbolizují, co je v naší obci vzácné a výjimečné, čeho si nejvíce vážíme. Před
deseti lety se v Předklášteří konala velká slavnost spojená se svěcením symbolů
obce.
Jako vzpomínku na tuto významnou událost v historii obce uvádíme přepis textu
na pamětní kartě, kterou při této příležitosti dostali občané obce:
Obec Předklášteří a její symboly
Obec Předklášteří je bytostně spjata se založením kláštera Porta coeli královnou
Konstancií, manželkou Přemysla Otakara I. roku 1233.Před klášterem vznikla
osada, kterou historické prameny zmiňují v roce 1353.
Souvislost vzniku obce se založením kláštera, jeho architektonická výjimečnost i
duchovní rozměr byly podkladem pro heraldické zpracování symbolů obce.
ZNAK – symbolizuje hlavní dominantu obce – klášter.
Gotický lomený oblouk v barvě zlaté – portál klášterního kostela Nanebevzetí
Panny Marie.
Přepásaná lilie – patrocinium klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Zlaté koruny – reprezentují zakladatele a donátory kláštera – královnu Konstancii
a markraběte Přemysla.
Zlatý tlapatý kříž vyjadřuje christografický motiv, který se obecně vztahuje ke
klášteru a jeho zakladatelům.
PRAPOR – představuje modrý list se zlatým lomeným gotickým obloukem, jehož
vrchol sahá do třetiny listu.
Právo užívat tyto symboly bylo obci uděleno rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny Václava Klause ze dne 16. 2. 1999.
Symboly byly vysvěceny J. E. arcibiskupem Giovannim Coppou apoštolským
nunciem v České republice dne 7. 11. 1999 v bazilice Porta coeli v Předklášteří.
Zbývá jen popřát všem obyvatelům naši obce, aby symboly obce Předklášteří,
které si mohou prohlédnout na obálce tohoto čísla obecního zpravodaje, byly
symbolem šťastných let pro všechny lidi, kteří zde žijí.
M. Kulhánková
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Vybrali jste si ?
Zastupitelstvo a komise obce, ZŠ a MŠ, spolky, firmy, Podhorácké muzeum,
město Tišnov, někteří Vaši ochotní spoluobčané – ti všichni se podíleli na
kulturním a společenském dění v Předklášteří v roce 2008 ve snaze obohatit
život obyvatel naší obce, obnovit staré a vytvořit nové tradice, přinést nové
zážitky, zábavu, vědomosti a dovednosti. Je velmi obtížné vyhovět vkusu a
zálibám všech, ale kdo měl zájem, určitě se nenudil. Pro zajímavost uvádíme
přehled většiny kulturních a společenských událostí v Předklášteří v roce
2008:
*** Tradiční novoroční setkání s přípitkem na náměstí 5. května při dechovce pana
Koláře a posezení se zpěvem a tancem v restauraci V Chaloupkách
*** III. obecní ples obce Předklášteří
*** II. školní ples ZŠ a MŠ Předklášteří
*** Vítání jara – žáci ZŠ a Podhorácké muzeum
*** Varhanní koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli
*** Návštěva krajanů z rumunského Banátu, beseda v Železném, výstava
v galerii Diana v Tišnově
*** Tvořivá dílna – výroba podnosů z pedigu – dva kurzy
*** Setkání seniorů ve společenském sále obce Předklášteří s občerstvením,
hudbou a tancem, výstava kroniky a pamětní knihy obce, výstava fotografií
*** Velikonoční výstavka výrobků účastníků Tvořivých dílen ve výkladu bývalého
OÚ (výrobky z pedigu, velikonoční vejce - pachwork)
*** Zájezd do arboreta v Boskovicích a návštěva bazénu
*** Koncert Tišnovského komorního orchestru v bazilice v Porta coeli
*** Koncert skupiny Spirituál kvintet v bazilice v Porta coeli
*** Tradiční pouťová zábava v areálu TJ Sokol – rocková skupina ANNA
*** Pouťový koncert dechovky Žadovjáci ve společenském sále obce
*** Výstava výrobků technikou pachwork pí Duškové v budově OÚ
*** Den dětí na Ranči Loučka
*** Oslava 210. výročí založení Obecné školy a 95. výročí Mateřské školy
v Předklášteří – akademie, výstava, den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
*** XIII. ročník Concentus Moraviae – koncert polského sboru Bornus consort
v bazilice v Porta coeli
*** IV. Mezinárodní festival duchovní hudby v bazilice v Porta coeli
*** Zájezd pro seniory do Buchlovic a do Luhačovic
*** První vítání občánků obce Předklášteří
*** Oslava 90. výročí vzniku samostatného Československého státu – soutěžní
výstava prací žáků ZŠ a MŠ, výstava kroniky a pamětní knihy obce,
slavnostní mše svatá v bazilice, slavnost u pomníku padlých
*** Divadelní představení divadla Věž z Brna pro děti ve společenském sále obce
*** Prodejní výstava podzimních dekorací Dr. Lady Rambouskové
*** Adventní prodejní výstava ČČK Předklášteří
*** Tvořívá dílna – pletení vánočních zvonečků z pedig
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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*** Vánoční jarmark ZŠ a MŠ na nám. 5. května
*** Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kulturní program dětí ZŠ a MŠ
*** Mikuláš na nám. 5. května, Mikulášská jízda Ranče Loučka
*** 3. Mikulášská zábava ve společenském sále obce Předklášteří
*** Vánoční koncert skupiny Trio musica animae ve společenském sále obce
*** Vánoční besídka ZŠ a MŠ ve společenském sále obce
*** Setkání obyvatel Mikroregionu Porta a vánoční koncert v Dolních
Loučkách
Firma Autobusová doprava B. Hliněnský pořádala zájezdy na předplatné do
brněnských divadel a ve spolupráci s pí Hájkovou poznávací zájezdy a zájezdy na
plavání do termálních koupališť. Mnoho dalších akcí pro děti uskutečnila škola,
Ranč Loučka pořádal veřejná vystoupení a benefiční koncert, atd.
Každé pondělí půjčovala knihovnice paní M. Hájková knihy z obecního fondu i z
výměnného fondu knihoven, takže výběr byl opravdu široký.
Podhorácké muzeum připravilo kromě stálých expozic zajímavé a poučné
tématické výstavy a doprovodné akce. Tradicí se stává adventní zastavení a velmi
oblíbená a hojně navštěvovaná muzejní noc v Podhoráckém muzeu.
Málokterá, co do velikosti a počtu obyvatel srovnatelná obec asi mohla poskytnout
svým občanům tak bohatou nabídku společenského a kulturního dění. Pokud jste
si přesto nevybrali, vítáme Vaše návrhy na další akce, které by Vás zaujaly. Budeli to v možnostech naší obce, pokusíme se Vám vyhovět.
M. Kulhánková
A co pro vás připravuje kulturní komise na letošní rok ?
Březen - duben 2009
20.3. 2009
21.4. 2009
Duben 2009
Květen 2009
7.6. 2009
19.9. 2009
Září – říjen 2009
Říjen 2009
15.11. 2009
5.12. 2009
Prosinec 2009

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

Cestovatelská beseda
Tvořivá dílna – korálkování
Koncert - Karel Plíhal
Zájezd Boskovice
Muzejní noc (zajišťuje Podhorácké muzeum)
Pouť,koncert dechové hudby, výstava
Zájezd, návrhy: Kroměříž, ZOO Lešná, Zlín
Koncert (bude upřesněno)
Divadlo, Tvořivá dílna
Koncert pěveckého sdružení Rastislav
Mikulášská zábava
Vánoční koncert
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Vážení čtenáři, čtenářky, děti, ale i nečtenáři !
Nechci hodnotit ten uplynulý rok 2008, ale jen pár slovy Vám chci připomenout, že
máte k dispozici krásnou, stále novou knihovnu a v ní spousty krásných, čtivých,
ale i poučných a naučných knih.
V loňském roce se zakoupilo 139 nových knih, z toho 16 naučných. Za nové
zakoupené tituly se zaplatilo 22.437,- Kč. Z výměnného fondu z Tišnova jsme pro
Vás přivezli ke čtení 150 knižních titulů.
Také se podařilo během loňského roku umístit všechny knižní tituly do počítače.
Nyní se ještě dokončuje zpracování časopisů a pro některé stále čtivé, oblíbené
sešity Harlequinek. Jak toto se ukončí, tak se budou do počítače zadávat čtenáři.
K tomuto úkonu je třeba u všech Vás doplnit datum narození.
A ještě pár čísel. Knihovnu navštívilo během roku 2008 – 524 čtenářů, celkem se
půjčilo 2 195 knih a z toho 258 knih si vypůjčily děti a zbytek 1937 dospělí čtenáři.
Koupě knih se provádí výběrem z dodané nabídky. Objednávám knihy podle toho
co rádi čtete, podle spisovatelů, od kterých rádi čtete. Pokud máte dojem, že
některé knihy v naší knihovně nejsou, tak máte možnost, přijďte a sdělte nám svá
přání, když nebudou ke koupi, tak je lze vypůjčit pro Vás v jiné knihovně.
K novým titulům loni přibyly např. Síla něhy od F.B.Mahlerové, Noc na zámku od
C. Coulter, Sluneční drahokamy od N.Roberts. Dále spousta detektivek. Pro děti
krásně píše např. Z.Franckeová, Z. Szabo, Blytton. Také vyšel dlouho očekávaný
30. díl Dynastie Morlandů od Herold-Eagles Cyntia nebo slavná historie od
Ludmily Vaňkové-Příběh mladšího bratra. Pro čtenáře, kteří rádi čtou o
sportovních výkonech, tak např. Himalájský deník od Kláry Poláčkové. A pro ty
z Vás, kteří se chcete poučit, tak velice zajímavé čtení-Přírodní léčitel-Aloe Vera,
nebo Zázračná houba ?-Hlíva ústřičná.
Tak vážení, neváhejte a přijďte, jsme tu pro Vás každé pondělí od 14-17 hod.
Na Vaši návštěvu se těší M. Hájková

..........MUZEJNÍ NOC 2009.........
Podhorácké muzeum bylo založeno v Tišnově v roce 1929, od roku 1955 působí
v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří. Letošní rok je proto pro muzejníky
jubilejní a tato skutečnost ovlivní většinu připravovaných výstav a akcí.
Nejinak tomu bude i s Muzejní nocí, která proběhne v sobotu 16. května. V jejím
programu se vrátíme do atmosféry třicátých let minulého století a celý večer tomu
bude uzpůsoben. V dobové scénce bude tišnovský starosta Alois Řezáč
s místními intelektuály diskutovat o založení muzea, zazní jazzová a swingová
hudba a také taneční vystoupení budou v atmosféře těchto let. Rychle se šířící
automobilismus na tišnovských ulicích bude dokumentován několika
nablýskanými veterány. K tomu všemu zůstanou i zavedené atrakce z minulých
ročníků. Zpřístupněna bude muzejní budova a v ní vedle stálých expozic i čerstvě
otevřená výstava mořských mušlí a modelů zaoceánských lodí „Volání moře“,
budou probíhat prohlídky interiéru klášterního kostela a se setměním bude
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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nasvícen vstupní portál. Chybět nebude ani tradiční občerstvení. Protože je celá
akce teprve ve fázi přípravy, nelze vyloučit ani další překvapení. Věříme proto
nejen v dobré počasí, ale i tomu, že občané Předklášteří Muzejní noc podpoří
stejně jako v minulých letech hojnou účastí.
Některé další výstavy a akce pořádané v letošním roce:
Letem muzejním světem
Výstava z muzejního depozitáře k 80. výročí založení Podhoráckého muzea.
23. 5. - 8. 11.
Květiny
Tradiční výstava představí tentokrát řezané jiřiny, instalaci oživí drobné ptactvo.
11. – 20. 9.
J. B. Trnka dětem (dřevořezby)
Výstava s vánočními motivy představí tvorbu řezbáře J.B.Trnky z Dolních Louček.
8. 11. - leden 2010
Památné stromy Tišnovska
Panelová výstava fotografií, pořádaná ve spolupráci s Ekoporadnou a Městským
úřadem
v Tišnově.
29. 11. - leden 2010
Oslavy 80. výročí založení Podhoráckého muzea
pátek 11. 9. 2009
odborný seminář na téma „Cesta předmětu od užití k muzejní prezentaci“
Vernisáž rekonstruované a doplněné stálé expozice lapidária v křížové
chodbě kláštera.
Josef Zacpal

Tříkrálová sbírka je pořádána Oblastní Charitou Tišnov a také letos se uskutečnila
především díky všem dobrovolným koledníkům v tišnovském regionu a taktéž
v Předklášteří. Poděkování, které jsme obdrželi od paní ředitelky Charity Tišnov,
patří právě těm, kteří obětovali svůj volný čas a pohodlí a se zapečetěnými
pokladničkami obcházeli obce. Bez jejich oběti by se sbírka nedala uskutečnit.
Patří také všem, kteří do těchto kasiček nějakým obnosem přispěli. V naší obci
bylo vybráno 29.219,- Kč. Všem, kteří přispěli a pro sbírku pracovali ,děkuje také
zastupitelstvo obce.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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DOPIS Z KLÁŠTERA
Před Vánocemi jsme obdrželi dopis od paní převorky zdejšího kláštera, ve kterém
oceňuje spolupráci s obcí. Také nám se líbí, když se významná památka naší
obce a její okolí, zdevastované v minulém režimu postupně opravují, budovy
dostávají nový kabát a obnovuje se zeleň v parku. O to víc nás všechny mrzí
bezohlednost vandalů k hodnotám, které mnohdy vydržely celé věky.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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.....................OCENĚNÍ ZA POMOC POTŘEBNÝM....................
Zde si můžete prohlédnout ocenění, kterého se dostalo ženám z Předklášteří a
okolí, které pod vedením paní Hájkové ručně pletou obvazy pro nemocné
malomocenstvím ve všech končinách světa. Jejich obvazy už byly odeslány do
Indie, do africké Tanzanie a také do jižních oblastí Rumunska, kde tato strašlivá
nemoc stále přežívá v Evropě. O jejich záslužné práci jste si mohli přečíst ve
4.čísle 1.ročníku našeho časopisu a také v tomto čísle.

HUMANITÁRNÍ POMOC V PŘEDKLÁŠTEŘÍ POKRAČUJE.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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HUMANITÁRNÍ POMOC V PŘEDKLÁŠTEŘÍ POKRAČUJE.
Máme za sebou další rok práce a pomoci. Jsme taková rodinka, která se skládá
z pletařek, ze sponzorů a z dalších ochotných lidí, kteří nám pomáhají. Je to pán,
který nezištně vždy odveze napletené obvazy do Brna na sběrné místo a paní,
která též nezištně jezdí pro přízi Sněhurku přímo k výrobci. Důležití jsou sponzořidárci, kteří svou finanční pomocí umožňují, abychom si samy nemusely tuto přízi
kupovat. Všechny obce našeho Mikroregionu Porta - Předklášteří, Dolní Loučky,
Kaly, Štěpánovice. Borač, Lomnička, Šerkovice, Železné přispěly. Páni starostové
a starostky těchto obcí, děkujeme. Další poděkování patří i soukromým osobám,
které finančně přispěly, ale nechtějí být jmenovány, děkujeme. Všichni víte, že
přijímat dary je lidské, ale obdarovat je božské. Člověk je jedině tím, co sám ze
sebe vydá a rozdá. Podle odhadu světové zdravotnické organizace trpí v zemích
třetího světa kolem 12 milionů lidí leprou. Z toho je registrováno v Africe a v Indii
kolem 4 milionů nemocných. Právě v těchto nejchudších oblastech, kde je bída,
hlad, podvýživa, analfabetismus, tak tam byla zřízena centra s ambulantní pomocí
a tam právě směřují naše napletené obvazy. Malomocní jsou jedni z nejvíce
trpících, umírají v hrozných podmínkách i bolestech.V roce 2008 jsme napletly a
odevzdaly 480 kusů těchto obvazů. Dále se nám podařilo sesbírat 40090 kusů
poštovních známek, které svým prodejem přispěly na zakoupení léků. Děkuji
všem, kteří se podíleli na sběru známek a hlavně dvěma filatelistům, kteří věnovali
své sbírky známek na tento účel.A nakonec třešinka na dortu, vážení, naše
„rodinka“ se 10.června 2008 stala součástí světového společenství-Mezinárodní
konfederace společnosti Sv.Vincence z Pauly, s regr. Č. 57 397 pod označením:
Sv.Anežka česká-Předklášteří ,farnost Tišnov, diecéze Brno-Morava-Česká
republika, také jsme obdrželi Certifikát přímo z Paříže s podpisy generálního
sekretáře Erika Smiřte a generálního presidenta dr. Torremocha a předsedkyně
Národní rady pí M.Brejchové. Hlavní činnost tohoto společenství je jakýmkoliv
způsobem pomoci pro ulehčení utrpení nebo bídy a povýšení důstojnosti člověka
ve všech směrech.A poslední prosba na Vás, kteří nemáte vítr ve své peněžence,
přispějte finančně na Sněhurku, uděláte dobrý skutek a bude vás to hřát u
srdíčka. Metaforicky řečeno: „I z kamení, které nám někdo nahrnul do cesty, lze
stavět katedrálu“.Drobné oběti jsou drahocenné klenoty. Dárci nabízejí
nejvzácnější poklady, lidství, být lidmi, dobrou vůlí pomáhat, vytvářet prostor svou
moudrostí, velkými balíky napletených obvazů pomáhat uzdravovat, přispívat
k humanitární podpoře.A řečeno ústy A.C.Stojana:“Mám jen to, co jsem dal
druhým“.
Děkuji všem Marie Hájková
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TJ SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – ODDÍL VOLEJBALU
ŽÁKYNĚ - KRAJSKÝ PŘEBOR – 4., 5., 6. KOLO
Čtvrté kolo se odehrálo v domácím prostředí ZŠ 28. října v Tišnově 22.11.2008. Soupeřkami
byla družstva VK Královo Pole „B“, SVČ Pohořelice a Volejbal Vyškov.
Toto kolo ukázalo, že herně mají naše hráčky na to, aby hrály o vyšší příčky celkové tabulky.
Po velmi dobrém výkonu prohrály pouze s Královým Polem a skončily ve skupině na druhém
místě.
IV. čtverka:
Sokol Předklášteří
VK Královo Pole "B"
0:2
Sokol Předklášteří
SKM SVČ Pohořelice
2:1
Volejbal Vyškov – DDM Sokol Předklášteří
0:2
Páté kolo se odehrálo v Kuřimi 6.12.2008 s účastí týmů z Ivančic, Pohořelic a domácích. Naše
holky již potřetí hrály ve čtvrté čtverce a byla to bitva o první místo. Postoupili jsme díky
lepšímu poměru setů na úkor druhého družstva Pohořelic, kdy obě družstva získaly v tabulce
skupiny 5 bodů. Postup do třetí čtverky znamená další úspěch našeho družstva v krajském
přeboru.
IV. čtverka:
Hippo Kuřim
Sokol Předklášteří
0:2
Sokol Předklášteří
SKM SVČ Pohořelice
2:0
Slovan Ivančice
Sokol Předklášteří
2:0
Pátým kolem skončila „podzimní“ část dlouhodobé soutěže a naše děvčata skončila
v celkové tabulce soutěže na 15. místě (celkem 24. účastníků) se ziskem 41 bodů. Toto
umístění vzhledem k úspěchům neodpovídá příslušné skupině, ve které holky hrají, je ale
způsobena systémem bodování nižších a vyšších skupin. Toto ale vůbec nevadí, důležité je,
že holky jsou zapálené do hry a snaží se neustále každého soupeře se kterým hrají porazit.
Nový rok začal šestým kolem, které jsme opět pořádali v prostředí ZŠ 28. října v Tišnově
24.1.2009.
III. čtverku tvořily soupeřky z Újezdu u Brna, Šlapanic a Husovic. Největší bitva našich hráček
byla s družstvem Husovic, kterou až v závěru vyhrály naše holky poměrem 15:13. V tabulce
této čtverky skončily holky na druhém místě.
III. čtverka
Sokol Předklášteří
Sokol Husovice
2:1
Sokol Předklášteří
Sokol Újezd u Brna
2:0
ŠSK Gym.Šlapanice
Sokol Předklášteří
2:0
Stabilní sestava: Klusáková Kristýna, Vejrostová Petra, Havlíková Michaela, Válková Kamila,
Marková Martina, Vodáková Ladislava, Dvořáková Šárka, Grycová Adéla
Kompletní výsledky a aktuální tabulka na www.vcmbrno.cz.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR – 3., 4., 5., 6. KOLO
Po kvalifikaci kdy jsme hostili soupeře z Letovic, a která se odehrála v sobotu 1.11.2008
postoupili naši žáci po vítězství ve dvou utkáních 3:0 do III. čtverky.
Pořadatelem 3.kola bylo družstvo Poštorné, takže nás tentokrát čekala delší cesta. Utkání se
hrálo v ZŠ na Slovácké ulici v Břeclavi. Soupeři byla družstva z Poštorné, Šlapanic a
Pohořelic.
Zahájili jsme s družstvem ze Šlapanic. V prvním setu byli kluci trochu „mimo“ (možná po
dlouhé cestě) a úkoly, které jsme si řekli před utkáním nedokázali splnit. Tento set jsme
prohráli velkým rozdílem. Ke konci setu ale již dokázali určené činnosti plnit a to byl dobrý
start do dalšího vývoje utkání. Do druhého setu přišlo již úplně jiné družstvo. Přestali jsme
chybovat v základních činnostech, přidali několik bloků nejlepšího hráče soupeře a najednou
se set dostal do tak vyhrocené koncovky, kdy se družstva přetahovala o každý bod. Výsledek
setu nakonec skončil 33:31 pro nás. Soupeř nakonec pravděpodobně neunesl tuto porážku,
začal v rozhodujícím setu mnohem víc chybovat, takže jsme ho vyhráli poměrem 25:18.
V dalším utkání s Poštornou jsme ještě v euforii z předchozího utkání hladce vyhráli první
dva sety, potom ale naši kluci polevili a třetí set prohráli 25:20. Celkově však vyhráli 2:1. Ve
třetím utkání se na hráčích trochu projevila únava a prohráli 3:0. Celkově je třeba
vyzdvihnout hru celého družstva založenou na nahrávce Martina Trojánka, blokařů Karla
kouřila a Romana Havlíka a smečaře Honzy Pařízka. Nedílnou pomoc ve hře doplnili Dan
Horký, Jakub Kouřil a Aleš Beran. V tabulce této čtverky jsme skončili na třetím místě i když
jsme vyhráli dva zápasy, ale systém bod za každý vyhraný set před nás posunul družstvo
Šlapanic.
III. čtverka
Sokol Předklášteří
ŠSK Gym. Šlapanice
2:1
Tatran Poštorná
Sokol Předklášteří
1:2
Sokol Předklášteří
SKM SVČ Pohořelice
0:3
Sestava: Kouřil Karel, Havlík Roman, Beran Aleš, Horký Daniel, Kouřil Jakub, Pařízek Jan,
Trojánek Martin
Čtvrté kolo se odehrálo v hale gymnázia Šlapanice 6.12.2008. Soupeři byla družstva LokoIngstav Brno „B“, Volejbal Brno „B“ a domácí. Po dvou prohrách a jednom vítězství skončili
kluci na třetím místě.
Sokol Předklášteří
ŠSK Gym. Šlapanice
Sokol Předklášteří

-

Volejbal Brno "B"
Sokol Předklášteří
Loko-Ingstav Brno "B"

0:3
2:1
3:0

Páté kolo se odehrálo opět v Břeclavi 17.1.2009, kde svá domácí utkání hraje Tatran
Poštorná. Soupeřem bylo opět družstvo Šlapanic, dalšími byla družstva Pohořelic a
Poštorné. I přes pro nemoc chybějící dva hráče základní sestavy Karla Kouřila a Vojty
Kopeckého kluci podali skvělý výkon. Po dvou vítězstvích se umístili na prvním místě
skupiny a postoupili do II. čtverky. Zde se již utkají s nejlepšími družstvy této kategorie
v kraji.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Sokol Předklášteří
Tatran Poštorná
Sokol Předklášteří

-

ŠSK Gym. Šlapanice
Sokol Předklášteří
SKM SVČ Pohořelice

3:0
1:2
1:2

Sestava: Havlík Roman, Beran Aleš, Horký Daniel, Kouřil Jakub, Pařízek Jan, Trojánek Martin,
Bojanovský Jakub
K utkáním šestého kola, které se hrálo v Základní škole – Brno Bystrc, Vejrostova vyjeli žáci
v sobotu 7.2.2009. Po vítězství ve třetí čtverce v minulém kole se zde odehrála utkání II.
čtverky. Soupeřem bylo družstvo Boskovic, Lokomotivy Ingstav Brno „A“ a „C“. V prvním
utkání s Loko-Ingstav „A“ prohráli kluci první set. Ve druhém zlepšili svoji hru a zaslouženě
zvítězili. Třetí set byl vyrovnaný až do úplného závěru, ve kterém po dvou mečbolech
nakonec podlehli 30:28. Druhé utkání s Loko-Ingstavem „C“ mělo podobný průběh s tím
rozdílem, že po vyhraném druhém setu třetí kluci zvládli výborně a povolili soupeři pouhých
15 bodů. Třetí zápas byl jednoznačnou záležitostí soupeře z Boskovic, který v této kategorii
patří k nejlepším v kraji. Velkým úspěchem našeho družstva je, že dokázalo úspěšně hrát
s nejlepšími v kraji a ve skupině se po jednom vítězství udrželo – skončilo na třetím místě.
Sokol Předklášteří
Loko-Ingstav Brno "C"
Sokol Předklášteří

-

Loko-Ingstav Brno "A"
Sokol Předklášteří
Minerva Boskovice

1:2
1:2
0:3

Sestava: Havlík Roman, Kouřil Karel, Beran Aleš, Horký Daniel, Kouřil Jakub, Pařízek Jan,
Trojánek Martin, Bojanovský Jakub
Kompletní výsledky a aktuální tabulka na www.vcmbrno.cz.
Zimní příprava.
V rámci přípravy jsme trénovali (kluci a holky společně) i přes vánoční prázdniny v tělocvičně
ZŠ 28. října v Tišnově (2x) a jednou v tělocvičně ZŠ Dolní Loučky. I když zde nebylo moc
teplo (Tišnov) z důvodu omezeného vytápění o prázdninách, tréninků se vždy zúčastnilo
velké množství hráčů.
Po novém roce jsme s hochy zajeli na přípravné utkání do Drásova, kde jsme v místní hale
sehráli pět setů (výsledek 1:4). Toto utkání bylo důležité z pohledu seznámení se chlapců se
soupeřem, který stabilně hraje v I. čtverce a patří k nejlepším družstvům kraje v této
kategorii. Naši kluci poznali, že se dá vyrovnaně hrát s jakýmkoli soupeřem.
Zdeněk Dvořák
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SKIAREÁL KLÍNEK
Letošní zimní sezona v lyžařském areálu „Na Klínku“ byla zahájena dne 4.
ledna 2009 po desetidenním zasněžováním technickým sněhem. Po slibně
vypadajícím začátku zimy přišla stejně jako v loňském roce po šestnácti dnech
provozu náhlá obleva, která zpočátku nevypadala tak špatně, ale později se
ukázalo, že většina technického sněhu odtála. Málokdo věřil, že se k nám paní
zima ještě vrátí. Opak však byl pravdou a 10. února konečně napadlo deset
centimetrů přírodního sněhu. Po třech dnech dosněhování technickým sněhem
jsme opět dne 14. února obnovili provoz, což vzhledem k blížícím se jarním
prázdninám uvítali mnozí lyžaři. Díky další nadílce přírodního sněhu se nám
podařilo uvést do provozu „Lyžařskou školku“ pro začínající lyžaře.
Dne 28. 2. 2009 se měl uskutečnil ve spolupráci s lyžařským oddílem TJ
Sokol Předklášteří Karneval na lyžích. Bohužel tentokrát nám příroda nepřála. Po
oblevě, která přišla uprostřed prázdninového týdne, jsme byli nuceni karneval
zrušit. Další akcí, kterou jsme chtěli připravit především pro děti z naší obce a
blízkého okolí, měly být lyžařské závody v obřím slalomu. Také tato akce bude
muset počkat na příští sezónu, bude-li pro nás, milovníky sněhu, zimní příroda
přívětivější.
Jsme si vědomi, že jedním z největších problémů lyžařského areálu „Na
Klínku“ je parkování lyžařů v blízkém okolí sjezdovky, proto bychom chtěli touto
cestou poděkovat spoluobčanům za shovívavost, popřípadě se omlouváme za
problémy způsobené dopravními omezeními. Doufáme, že tento problém se nám
podaří v budoucnu odstranit.
Pavel Ivánek
provozovatel skiareálu

O jarních prázdninách byl
lyžařský svah v obležení
milovníků lyžování každý den.
Škoda, že mrázivé počasí ještě nějaký den nevydrželo.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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………… ….NA ŠPACÍRU S REVÍRNÍKEM ………… …..
Vycházka na Výrovku
Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři a lesní inženýři. To je známé úsloví,
kterým jsme vždycky, co by mladí hajní komentovali pěkné počasí zjara, které
bylo doprovázeno výjezdní kontrolou ze závodu na nás z „venkovního provozu“.
Jinými slovy takový zelený Kryštof.
Jaro je pro nás lesníky největším pracovním nasazením. Sázení budoucího
lesa. Vůně prokopané země, tajícího sněhu. První balíky sazenic voňavých
modřínů. Poslední dovyklízení holin v zápačí, kde ještě držel sníh a pod ním
přimrzlý klest, klábosení ženských jdoucích s úsvitem na paseku . V mém
lesnickém rozjímání nemohu opomenout vzdát holt ženským rukám, které nikdy
nebyly a nebudou ničím v našem cechu nahrazeny. Ubývá jich, holt životní
úroveň roste a dá se přinést víc a za menší dřinu. Ale je něco, co této práci nikdo
neupře, ta volnost, svoboda, les…
Ještě než vás pozvu na procházku na Výrovku, z které je rozhled na dvě
lesnaté tišnovské dominanty-Květnici a Klucaninu, musím také vzpomenout na
bábinu Klímovu, která je živou legendou mezi lesními dělnicemi bývalého lesního
závodu. Zejména na výše zmíněné Klucanině se její ruce podepsaly. Většina
borových porostů nad nemocnicí a Sychrákem je její dílo. Říkali jsme jí sázecí
stroj , normy trhala úplně s přehledem. Jenže stroj by v takovém hrbu neměl šanci
a po bábině to všecko rostlo! Pamatuju si , že dokázala zasázet za šichtu osm
stovek sazenic. A bonbonek nakonec, bábi Klímová dělala do osmdesátky a
jednou jsa, co by mladý lesník, který bez svačiny neudělal po lese ni krok (po
pravdě řečeno bych svým „ždibkem“ pohostil malý autobusový zájezd) jsem se jí
zeptal co a kolik svačí ? Její odpověď?! „Tady těch osm jablek mně hajnej na den
stačí …“
Jinak na Výrovku procházka je co by dup. Jaro se tlačí všemi póry, stromy
pučí, ptáci zpívají jak o život (však ono taky o nový život jde), pomýlení motorkáři
neví, kde všude by měli ještě jezdit. A tak se opatrně vydejte kolem Térovny
směrem k Jánečku, kde pokud nebude neděle večer, se vám zadaří přejít silnici a
kolem posledního plotu vyjděte přes louku k lesu. Tam už vás pohltí přístin
pučících lip a vůně smůly. Nevýraznou pěšinou musíte vyšlápnout asi dvě stě
metrů nahoru. Pak přetnete svážnici, která vpravo vede nad Závist a vlevo by vás
dovedla nad Březinu mezi chaty. Vy se dáte doleva k Březině, ale po sto metrech
vyrazíte doprava úvozovou cestou nahoru na Výrovku. Hřbítek, který bude
lemovat tuto cestu po vaší levé ruce je místně zván Kuchyňka a pod prvním
ostrohem je skutečná skalní jeskyňka velikosti kuchyňky panelákové. Výrovka
s její vyhlídkou je tvořena devonskými slepenci, které přecházejí do sericitických
břidlic a drob, z kterých vystupují zvláště dál k jihu směrem nad Březinu a
Vohančice ostrůvky vápenců. Tato jižní až západní část kopce o níž se zmiňuji, je
vystavena slunci a vesměs tamní porosty jsou soukromými majetky a lesy obcí.
Místní názvy těchto lokalit hovoří o jejich původu a způsobu hospodaření:
Bačkovec, Kruhy, Nádavky, Záhonky nebo Dubová. Lesní porosty na uvedené
expozici jsou díky oslunění a podloží daleko slabší a méně vzrostlejší, avšak
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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právě na těchto stráních se setkáte se spoustou zajímavých a mnohdy vzácných
rostlin.
Na naší procházce však putujete po severní straně. Pro hospodaření jsou
zde lepší vláhové podmínky a tak dubové porosty vystřídají v horní partii i jedle a
smrky s vtroušeným modřínem. Po celé délce cesty jsme od dolní svážnice dosud
neuhnuli z přímé cesty, nyní mineme vlevo u oplocenky cestu vedoucí spíš zpět.
Mimo jiné v úhlu mezi touto a cestou, po které putujeme, asi osmdesát kroků
zpět, roste několik desetiletí rarita Výrovky - tis obecný. Sice hojná parková
dřevina, ale v minulosti podstatně více rozšířený původní druh, který doprovázel
bučiny a společenstva bukojedlová. Tis je našim nejstinnějším jehličnanem a
v minulosti vyhledávanou dřevinou pro kvalitní pružné, tvrdé i trvanlivé dřevo.
Dnes je na původních lokalitách chráněnou dřevinou a pozor, celá rostlina (kromě
sliznatého mníšku) je jedovatá, obsahuje alkaloid taxin. My pokračujeme dále až
po lesní křižovatku ve tvaru T, kde cestou vlevo bychom vyšli u polí nad
Vohančicemi (nádherný výhled na obzor od Vohančic až po Žernůvku, ale nutno
zajít asi kilometr). My se však dáme vlevo, všimneme si kamenných původních
mezníků. O těch jsem se zmínil v minulém článku, rozdělují již několik století
lesní majetky města Brna a státu -dříve velkostatku Porta Coeli. Ti z vás, kterým
šediny nebo zuhelnatěné plíce z bezfiltrových startek dávaly do kopečka za
rozjíveným vnoučkem pořádně zabrat, nyní ocení , že cesta jde krásně po rovině
a i dále se vytáčí doprava. To již máme dominantu Výrovky po levé ruce, pěšinou
vyklopýtáme posledních pár metrů stoupání na vyhlídku pod víc jak staletými
duby, ale nebudete, věřte mi, litovat, že vás manželka v neděli odpoledne přinutila
změnit volání jedenáctky z Krušovic na pětadvacetistupňové stoupání na
Výrovku.
Že je tato vyhlídka místo nesmírně krásné, romantické a snad mohu použít
i mystické, vycítí mnozí návštěvníci. Asi proto si ho zvolili skauti za místo, kde
dosud skládají noví členové svůj slib a kde postavili na uctění památky
spoluzakladatelů
tišnovského Junáka
pomník. Bratři Josef a Ladislav
Vetešníkovi byli dva měsíce před koncem války umučeni za ilegální odbojovou
činnost v koncentračním táboře ve Flossenburgu. Výhled z těchto míst je
odměnou pro všechny milovníky přírody v kteroukoliv dobu. Pod vámi šumí
Závistka a vy se neupejpejte pochválit, poněvadž od ní jste vydupali z dvě stě
osmdesáti metrů nad mořem na rovných čtyř set! Přehlédnete odtud údolí od
Žernůvky až po Tišnov, ale i dál k Rohozci a Stanoviskům. Jenom protější masiv
Kozí brady nedovolí dohlédnout dál k obzorům na Vysočinu. Marná sláva, slova
hymny se v těchto místech derou samy na rty: …“ bory šumí po skalinách…“
Nyní, romanticky naladěni, s dobrým pocitem opatrně seběhneme po
pěšině zpět. Můžete se vrátit přes pole směrem k Vohančicím (viz. text výše) a u
silnice vpravo pak k Závisti, nebo po vlastních stopách zpět do „Zamléna „ jak
říkávala moje bábi a kolem Térovny do Předklášteří. Přeji pěkné chvilky v jarní
přírodě, je ochotna se s vámi podělit. Všimněte si , stále rozdává a jen tiše
přihlíží, co „ty lidičky zase vymyslí “…….
revírník Špaček Jaroslav
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Pohled na tišnovskou kotlinu je odměnou všem, kteří toto místo navštíví

Pomník bratrům Vetešníkovým

Mezník- kámen vymezující lesní
majetky Brna a kláštera

............................ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................
BLAHOPŘEJEME
Dne 6.3.2009 se dožívá naše milá maminka paní Emilie
Veselá 85 let. Do dalších let hodně zdraví spokojenosti a
optimismu jako dosud přeje syn Vašek a dcera Jana
s rodinami.
Dne 23.dubna 2009 oslaví manželé
Gottwaldovi diamantovou svatbu. K tomuto významnému
datu jim hodně zdraví, klidu a pohody přejí jejich přátelé
z Předklášteří.K přání se připojuje také zastupitelstvo obce
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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...............

.

...

VZPOMÍNÁME

.... .......

.........

Dne 12. prosince uplynulo již 7 let od úmrtí pana Emila Justa.
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou. Děkujeme
přátelům a známým za tichou vzpomínku

Dne 9.2.2009 uplynul rok, co nás navždy opustil pan
Josef Vízdal, Ke Klínku 1312.
Vzpomíná zarmoucená rodina

Dne 26. 2. 2009 uplynulo již 9 let od úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka pana Františka Novotného. Nikdy
nezapomeneme. Děkujeme všem, kteří si na něj spolu s námi
vzpomněli.
Jiřina Novotná a dcery s rodinami

Dne 23.března uplynou 2.roky, kdy
nás opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička paní
Jaroslava Hájková.
S láskou vzpomínají manžel,dcera
a vnučka s rodinou

Dny, měsíce a roky běží ...........
Dne 9.května 2009 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš syn Luděk Vejrosta. Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
Rodina Vejrostova
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MIKROREGION PORTA
POŘÁDÁ
23.4. – 26.4.2009

CENA ZA DOPRAVU 1500,-Kč/OSOBA
CENA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ: 300,- Kč /OSOBU A DEN
UPOZORNĚNÍ: Ceny se mohou mírně změnit (+/-) podle počtu
zájemců a aktuálních cen v Rumunsku
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POZVÁNKA NA KONCERT
Kulturní komise pořádá dne 21.4.2009 v sále Obecního úřadu Předklášteří
koncert , na kterém vystoupí folkový zpěvák K a r e l P l í h a l.
Začátek koncertu je v 19.00 hod. Pořad potrvá cca 1,5 hodiny bez přestávky.
Cena vstupenky je 150 Kč.
Předprodej vstupenek :
Obecní úřad Předklášteří
nám.5.května 1390
Předklášteří
tel.: 549 410 170

Knihkupectví Rašková
Brněnská 475
Tišnov

Společenské a kulturní centrum
nám. Svobody 902
Kuřim

.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.
Na koncert nemají přístup děti předškolního věku. V průběhu koncertu je
zakázáno fotografování a natáčení.Diváci do sálu nesmí nosit občerstvení.
Žádáme, aby požadavky vystupujícího byly respektovány !
Kdo je Karel Plíhal. Vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou, poté
pracoval jako konstruktér, topič v olomouckém divadle a nakonec se stal
písničkářem (ačkoliv nemá žádné hudební vzdělání). Na kytaru hraje od 15 let.
Nejprve hrál v olomouckých undergroudových country-swingových kapelách
Hučka, Falešní hráči a Plíharmonyje. První sólové vystoupení měl v roce 1983.
Mezi léty 1985 až 1993 spolupracoval s Emilem Pospíšilem a od roku 1995 ho
doprovází Petr Freund. Karel Plíhal je čtyřnásobný držitel ceny soutěžního
hudebního festivalu Porta. Složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla
Olomouc, mimo jiné Zlatovláska, Sluha dvou pánů, Don Perlimplín, Manon
Lescaut, Cyrano, Zimní pohádka, Pašije, Giroflé-Giroflá etc. Zhudebnil některé
Kainarovy básně, režíroval nahrávání alb např. Jarka Nohavici, Petra Fialy, bratří
Ebenů či Bokomary.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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RADEK JAROŠ
BESEDA S PROMÍTÁNÍM Z EXPEDIC NA NEJVYŠŠÍ VRCHOLY SVĚTA
Sál obecního úřadu v Předklášteří
dne 26.3.2009 v 18.00 hod.

Sociální komise pořádá v sobotu 28.března 2009 setkání seniorů. Zveme
Vás ve 14.00 hod. do sálu Obecního úřadu v Předklášteří, kde pro Vás bude
připraveno pohoštění, kulturní program a hudba pana Kozelka.
Přijďte se pobavit a strávit příjemné odpoledne mezi své známé

POZVÁNÍ NA ZÁJEZD DO TELČE A SLAVONIC
Červený kříž v Předklášteří zve všechny zájemce v pátek 8. května 2009 na
zájezd do Telče a Slavonic. Cena je pro člena a jeden doprovod 100Kč/os, pro
nečlena 200 Kč/os.
Cena zahrnuje dopravu, vstup do zámku a průvodce historickým středem Telče.
Odjezd autobusu je v 7.00 hod ze zastávky ČSAD.
Závazné přihlášky a peníze přijímá paní Smejkalová, tel. 549418355.
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