Život obce Předklášteří 2008

Vážení a milí spoluobčané,
v kalendáři jsme obrátili stránku na měsíc červen,
opět se přiblížil konec školního roku, přede dveřmi
jsou školáky a učiteli toužebně očekávané dny
prázdnin , doba dovolených a také doba cest za
poznáním, za odpočinkem a za zajímavými zážitky.
Na Obecním úřadě bylo v tomto měsíci hodně
rušno. Koncem května jsme se dozvěděli zprávu,
která nás na jedné straně velmi potěšila, ale
postavila před nás nelehký úkol, připravit obec na
významného hosta, jehož návštěva se zapíše do
dějin obce. Informaci jsme zpočátku nemohli
zveřejnit, takový byl požadavek organizátorů
třídenní návštěvy hlavy státu v Jihomoravském kraji.
Návštěva byla připravována ve spolupráci s odborem vnějších vztahů krajského
úřadu a zejména poslední dny se intenzivně připravovaly prostory, kudy bude
vzácná návštěva procházet. Nebylo jednoduché v době přípravy voleb do EP,
předklášterské poutě a přípravy výstavby cyklostezky s přemostěním Svratky,
přichystat vše tak, aby si prezident odnesl z návštěvy obce ty nejlepší dojmy.
Návštěva pana Václava Klause s doprovodem byla naplánována na středu
10.června 2009 v odpoledních hodinách, jako poslední bod na jeho cestě naším
krajem. Prezidenta doprovázel krajský hejtman pan Michal Hašek, tajemník
prezidenta pan Ladislav Jakl a bezpečnostní a informační složky kraje a
prezidentské kanceláře.
Jeho první kroky vedly do Podhoráckého muzea a do kláštera Porta coeli, kde
byl přivítán převorkou klaštera Sr.M. Hasoňovou a panem děkanem J.Šindarem,
dále ředitelem Podhoráckého muzea panem A.Rečkem a panem J.Zacpalem. Po
krátké prohlídce historických prostor se kolona přemístila na náměstí 5.května,
kde jsem s manželkou přivítal pana prezidenta v naší obci. V sále obecního
úřadu byl nejvyšší představitel státu očekáván Zastupitelstvem obce a starosty
obcí Mikroregionu Porta. V krátkém uvítání jsem panu prezidentu připomněl, že je
první hlavou státu na území obce od doby, kdy se zde při vzniku kláštera
pohybovala královna Konstancie Uherská, manželka Přemysla Otakara I. se svým
synem Přemyslem, moravským markrabětem. Předseda Mikroregionu Porta
Ing.Merta seznámil vzácného hosta s aktivitami mikroregionu a pan prezident
zhodnotil svůj dojem z návštěvy Jižní Moravy. V dalším programu pokračovala
neformální beseda se zastupiteli obce a starosty spřátelených obcí MP. Jedním
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z bodů diskuze byla otázka dlouhodobě neřešených církevních restitucí, která
blokuje výstavbu nejenom v naší obci. Pan prezident nám potvrdil to, co si o
tomto problému myslíme my, kteří sledujeme neustále dění kolem blokačního §
29, zák.229/1991, který znemožňuje převádět dříve patřící majetek církví na jiné
subjekty do vydání zákona o tomto majetku. Jak sám řekl, strany na tomto
problému rozehrávají svoje politické hry a k vyřešení tohoto sporu je nezbytné
najít politickou vůli problém odideologizovat a postavit se pragmaticky k jeho
vyřešení.
Po zápisu do pamětní knihy a předání darů se pan prezident se všemi rozloučil
a ukončil svoji návštěvu v obci a v Jihomoravském kraji.
Byli jsme velice potěšeni vysokým hodnocením připravenosti naší obce na
návštěvu hlavy státu od přípravného štábu krajského úřadu. Za vše patří dík
zaměstnancům obecního úřadu a učitelům a žačkám ze Střední odborné školy
Fortika v Lomnici u Tišnova, kteří se podíleli na přípravě slavnostní tabule.
Vážení spoluobčané, přeji Vašim rodinám krásné prázdninové zážitky ve
společnosti rodiny, přátel a známých, dětem z naší školy hodně dlouhé prázdniny
plné dobrodružství a nových kamarádů a hlavně všem šťastné návraty z cest
doma i ve světě.
Ze zápisu jednání ZO
konaného dne 28.dubna 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání ZO dne 19.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008
včetně zprávy nezávislých auditorů Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní
– oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno o výsledku hospodaření obce za rok
2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:
- obec zajistí v průběhu roku účast účetní obce na školení s touto tématikou
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 a rozpočtové opatření č.3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření svazku VaK v roce 2008 a o
schválení rozpočtu na r.2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě realizace projektu „Cyklistická stezka
Předklášteří s přemostěním Svratky“ a souhlasí se zajištěním finančního krytí projektu z prostředků
rozpočtu obce v období realizace v roce 2009 až 2010.
Hodnota projektu po změně
Původní hodnota ….. 6.736.511,- Kč
Nová hodnota
….. 7.836.924,- Kč
Původní termín podání žádosti o platbu
15.10.2009
Nový termín podání žádosti o platbu
31.7.2010
Vzhledem k předešlým usnesením, č.59/2008 vyzval starosta zastupitelstvo k odsouhlasení zvýšení
finančního krytí projektu pro období realizace 1.7.2009 - 31.7. 2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním zeleně na parcelách p.č. 346/101 a 346/2 v k.ú.
Předklášteří, které jsou ve vlastnictví obce.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě opravy kravína v areálu PC a ukládá
připravit dopis s poděkováním hejtmanovi a ostatním, kteří v krajském zastupitelstvu tuto podporu
prosazovali.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí prostředků ve výši 400.000,- Kč , které byly
odsouhlaseny usnesením č.165/2007 jako příspěvek Cisterciáckému opatství na jeho podíl
v případě získání dotace z Norských fondů , použít na opravu střechy hospodářské budovy v areálu
Porta coeli.
Ze zápisu jednání OZ
konaného dne 21.května 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání ZO dne 28.4.2009.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 12.5. 2009 .
Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření č.4
- bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce v 1.čtvrtletí
Zastupitelstvo obce
- nesouhlasí s úhradou ztráty příspěvkové organizaci ZŠ ve výši 95.435,22 Kč, ztráta bude
uhrazena z prostředků ZŠ a MŠ převedením na uvedený účet
- ukládá příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ sledovat měsíčně vývoj spotřeb energií a
konzultovat s obcí opatření ke snížení spotřeb
- ukládá předložit vývoj spotřeb za posledních 5 let
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na předfinancování prostředků pro stavbu „Cyklistická
stezka Předklášetří s přemostěním Svratky“ve výši 4.000.000,- Kč pro r.2009 a 3.836.924,- Kč
v roce 2010.Schvaluje termín a výši převodu prostředků z poskytnuté z dotace ROP NUTS II JV
v roce 2010 podle této smlouvy. Zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Vírským oblastním
vodovodem , sdružením měst,obcí a svazkem obcí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. a
obcí Předklášteří, na dobu časově neomezenou na části pozemků o šíři 1,5 m na každou stranu od
vedení vodovodního přivaděče vodovodu směrem na D.Loučky na pozemcích p.č. 606/2, 609,
633/4, 635/2, 636/3, 636/4, 646, 769, 810, 775/2, 773/1, které jsou zapsány na LV č.1 pro k.ú.
Předklášteří.za úplatu, stanovenou podle platných cenových předpisů ve výši 12.680,- Kč..
Zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši prostředků na účtu FRB a souhlasí
s poskytnutím úvěru ve výši 100.000, - Kč panu Bendovi za dodržení podmínek určených ve
směrnicí FRB. Zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej kmene lípy v množství 2,47 m3 za cenu 500,- Kč a ukládá
OÚ zajistit prodej.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazeného PC za cenu 3.000,- Kč a ukládá OÚ zajistit
prodej případnému zájemci. V případě, že se nepodaří do 30.11.2009 ( do 6 měs.) zajistit zájemce o
koupi, souhlasí s jeho likvidací firmou Ekocom.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru obcí svazku a některých dalších připojit
se k žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace v obci a požaduje předložení konkrétnějších
podkladů pro rozhodnutí o připojení obce do společného projektu
Zastupitelstvo obce souhlasí s likvidací navrženého majetku v souladu platnými předpisy
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výběru dodavatele stavby „Cyklistická stezka
Předklášetří s přemostěním Svratky“ v roce 2009 a v roce 2010 .
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením obrazů v hodnotě 24.000,- a 23.000,- Kč od pana
E.Ranného do majetku obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou nákladů na uspořádání sportovního dne v obci
v souladu se smlouvou o spolupráci a požaduje předložit podklady pro vyúčtování akce po jejím
skončení Žádá finanční výbor provést kontrolu vyúčtování akce do 31.8.2009 a výsledek předložit
ZO.
Zastupitelstvo obce souhlasí
s bezúplatným zapůjčením sálu pro seminář pracovníků
památkového odboru JmK dne 11.6.2009
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením grafického listu jako dar pro prezidenta
v souvislosti s jeho návštěvou v obci v ceně 1000, Kč a s úhradou nákladů na pohoštění
přítomných hostů.

.INFORMACE O TARIFU IDS JMK.
.ZMĚNA OD 1. DUBNA 2009.
Od 1. dubna 2009 došlo ke změně Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje. Zvýšení cen se týká především jednorázových jízdenek. Cena nejlevnějších jednorázových
úsekových jízdenek prodávaných v regionu se zvyšuje o 1 Kč, cena dvouúsekových jízdenek o
2 Kč. Nová cena jízdenek platných 10 minut bude 14 Kč. Dvouzónové jízdenky s platností 60 minut
budou stát 22 Kč. Aby došlo ke zjemnění nárůstu ceny v regionu, zavádí se nová dvouzónová
jízdenka v ceně 18 Kč s platností 45 minut v mimobrněnských zónách a 15 minut v Brně.
Pravidla pro použití nové dvouzónové jízdenky
Novou dvouzónovou jízdenkou za 18 Kč se mimo jiné vychází vstříc i požadavkům cestujících, kteří
jedou pouze na vzdálenost několika zastávek, ale musí přestupovat. Tato jízdenka platí 15 minut
vždy tehdy, pokud byla označena v zóně 100 nebo 101, případně, pokud cestující přes jednu
z uvedených zón jede. Při cestách mezi dvěma zónami, z nichž ani jedna není 100 nebo 101, platí
jízdenka 45 minut.
Univerzální jízdenka – nejvýhodnější ceny pro občasné cestující
Pro občasné cesty v rámci IDS JMK nadále zůstává nejvýhodnější univerzální jízdenka. Nově bude
stát 140 Kč. Počet jejích polí se zvýší z 20 na 24. Tuto změnu ocení cestující ze vzdálenějších
oblastí Jihomoravského kraje. Získají tak zpáteční jízdenku pro cestu do krajského města. Nová
univerzální jízdenka rovněž beze zbytku nahradí například 12 jízdenek s platností 2 zóny / 10 minut,
6 jízdenek s platností 3 zóny / 90 minut nebo 2 všezónové jízdenky s platností 180 minut.
Předplatní jízdenky – správná volba pro pravidelné cestující
Pro pracující, kteří dojíždějí do zaměstnání aspoň čtyřikrát týdně, jsou určeny předplatní jízdenky.
Z nich se nejvíce cena zvyšuje u měsíčních předplatních jízdenek. Ceny ročních předplatních
jízdenek určených pro cestování mimo město Brno se nemění. Beze změny zůstávají i již dříve
zvýšené ceny předplatních jízdenek v Brně .
Zpracoval: KORDIS JMK, spol. s r. o.
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Uvádíme odjezdy autobusů z Tišnova a Předklášteří
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VÝSLEDKY ČERVNOVÝCH VOLEB DO EU V OBCI
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Název politické strany
Občanská demokratická strana
ČSSD
KSČM
KDU - ČSL
Suverenita
Evropská demokratická strana
Strana zelených
SNK Evropští demokraté
Demokratická strana zelených
Věci veřejné
Volte pravý blok - ww.cibulka.net
Národní strana
SDŽ - Strana důstojného života
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých
Starostové a nezávislí - Vaše alternativa
Balbínova poetická strana
Strana soukromníků ČR
Dělnická strana
Nezávislí
Sdružení pro republiku - republikáni
Česká strana národně socialistická
Moravané
Koruna česká
Libertas
Strana svobodných demokratů
Česká strana národně sociální
Humanistická strana
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
Strana svobodných občanů
Lidé a politika
ZelenÍ
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Počet
hlasů

Počet
prefer.

97
84
62
53
14
12
7
6
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
11
26
10
2
2
2
1
2
1

1
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Výsledky voleb do EU Předklášteří
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STATISTICKÉ ÚDAJE Z VOLEB V OBCI
Počet osob, zapsaných do seznamu voličů
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
počet odevzdaných obálek
počet platných hlasů ve volebním okrsku Předklášteří
Procentuelní účast ve volbách

1205
368
368
366
30,54

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Od roku 2005 funguje dle ustanovení školského zákona č.561/2004 Sb. při
základní škole v Předklášteří školská rada. Vzhledem k tomu, že dle výše
citovaného zákona je její funkční období tři roky, bylo koncem minulého roku
voleno nové složení. Počet členů stanovil zřizovatel tedy obec Předklášteří a to
v počtu devíti členů.
Za obec byli stanoveni:
Za ZŠ a MŠ zvoleni :
Za rodiče žáků školy zvoleni:

p.Marta Doležalová, p.Olga Černošková
a ing.Lenka Lorenzová
ing.Eva Bauerová, Mgr.Hana Kolaříková,
Mgr.Lenka Novotná
ing.Marek Haman, p.Petr Sys
a p.Špaček Jaroslav

Na prvním zasedání byl zvolen předseda rady Špaček Jaroslav.
Činnost školské rady je zakotvena ve výše zmiňovaném zákoně a na činnost
předcházející rady navázala na schůzce dne 20.4.2009,
kde: •schválila kriteria pro přijetí dětí k docházce do MŠ,
•přijala a odsouhlasila návrh Rady obce na úpravu Řádu školy v bodech o
uzavírání MŠ při mimořádných a nepředvídaných událostech
( řád je možný přečíst na nástěnce v budově školy ).
•vzala na vědomí nově upravený a schválený volební řád školské rady
Jedním z bodů činnosti školské rady je podávat podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli (tj. obec Předklášteří ) a orgánům státní správy ve školství. V tomto
smyslu nabízíme rodičům, jejichž děti navštěvují místní školu, možnost obracet
se na výše uvedené členy školské rady s problémy nebo náměty týkající se
činnosti školy, nebo dětí do školy docházejících !
předseda školské rady Jaroslav Špaček
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 KNIHA MÉHO SRDCE 
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí –
doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu – to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“
J. Treleas
Tímto citátem jsme uvedli naši školní čtenářskou anketu určenou pro rodiče či
prarodiče našich žáků. K uspořádání ankety nás inspiroval televizní pořad Kniha
mého srdce. Anketa byla anonymní a nebyla omezena počtem oblíbených titulů.
Cílem celé akce není samotná anketa, ale především popularizace čtení nejenom
ve škole , ale hlavně v rodinách. Vybrat knihu či knihy, které lze označit „knihami
svého srdce“, není jednoduché. Naše anketní lístky vyplnilo 82 rodičů. Ti vybrali
celkem 191 favoritů. Z nich jsme pak sestavili přehled nejoblíbenějších. Výsledky
ankety jsou opravdu zajímavé.

1.

Autor
B. Říha

Název knihy
Honzíkova cesta

Počet hlasů
20

2.

O. Sekora

Ferda Mravenec

18

3.

K. Čapek

Povídání o pejskovi a kočičce

14

4.

A. Lindgrenová

Děti z Bullerbynu

14

5.

B. Němcová

Pohádky

14

6.

J. V. Pleva

Malý Bobeš

14

7.

D. Defoe

Robinson Crusoe

13

8.

J. Karafiát

Broučci

13

9.

J. Foglar

Rychlé šípy

9

10.

B. Němcová

Babička

9

11.

F. Háj

Školák Kája Mařík

7

12.

J. Lada

Mikeš

7

13.

K. Čapek

Dášenka

6

14.

V. Čtvrtek

Pohádky z pařezové chaloupky

6

15.

J. Verne

20 000 mil pod mořem

6

16.

J. Foglar

Záhada hlavolamu

5

17.

M. Majerová

Robinsonka

5

18.

I. Karnouchova

Krása nesmírná

5

19.

E. Petiška

Staré řecké báje a pověst

5

20.

B. Říha

O letadélku Káněti

5

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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21.

E. Štorch

Osada Havranů

5

22.

V. Čtvrtek

Rumcajs

4

23.

J. Foglar

Hoši od Bobří řeky

4

24.

A. Gosciny

Mikulášovy patálie

4

25.

A. Kutinová

Gabra a Málinka

4

26.

K. May

Vinnetou

4

27.

N. Nosov

Neználkovy příhody

4

28.

K. Poláček

Bylo nás pět

4

29.

S. Rudolf

Metráček

4

30.

R. Stevenson

Ostrov pokladů

4

31.

E. Štorch

Lovci mamutů

4

32.

J. Verne

Tajuplný ostrov

4

33.

E. Bernardinová

Kluci ,holky a Stodůlky

3

34.

V. Čtvrtek

Lenka a dva kluci

3

35.

D. Kipling

Knihy džunglí

3

36.

A. Lindgrenová

Pipi Dlouhá punčocha

3

37.

J. London

Bílý tesák

3

38.

A. A. Milne

Medvídek Pú

3

39.

N. Nosov

Neználek na Měsíci

3

40.

B. Říha

Vítek

3

41.

H. Sienkiewicz

Pouští a pralesem

3

Vyhodnotili: Eva Bauerová a žáci 5. třídy
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MAŠKARNÍ KARNEVAL MŠ
V měsíci březnu ZŠ a MŠ Předklášteří pořádala pro veřejnost maškarní
karneval v sále OÚ Předklášteří. Zpestřením programu byla „Balónková show“,
kterou zaplatila obec Předklášteří. K tanci i poslechu hudbu pouštěl p. Trnčák.
Každé dítě si odneslo sladkou odměnu. Potěšila nás velká účast masek.

Několika snímky si připomínáme karneval ZŠ a MŠ
Další akce:
Příchod jara děti vítaly vynášením „Moreny“ k řece Svratce. Naši MŠ navštívilo
divadlo z Hodonína a pan Ševčík z divadla Radost v Brně. Den Země jsme oslavili
úklidem okolí MŠ a školní zahrady. Byl uspořádán „dopravní den“ na dopravním
hřišti v MŠ. Děti jezdily na kolech, koloběžkách i odrážedlech.
Od ledna do června jezdíme společně se ZŠ na předplavecký výcvik do
Kuřimi.
Blíží se konec školního roku a všichni se těšíme na prázdniny.

VÝLET DO ZOO OLOMOUC
V pátek 29. 5. 2009 se celá naše škola – ZŠ i MŠ, i všichni zaměstnanci vypravila na celodenní výlet do ZOO Svatý Kopeček u Olomouce, Akci jsme
uspořádali pro děti k MDD zdarma za peníze získané od sponzorů, ze školního
plesu a z vánočního jarmarku.
I přes nepřízeň počasí probíhal výlet v naprosté pohodě a k radosti všech. Paní
kuchařky dětem připravily na cestu svačinky a obědy – řízky s chlebem; panečku,
ty nám chutnaly. Po ZOO jsme chodili skoro 4 hodiny. Nejvíce se dětem líbil
pavilon šelem, podmořský svět, tam především žraloci, dále opice, žirafy a
medvědi. Jako suvenýr si děti ponejvíc odnášely domů zlaté pamětní mince
s vyobrazením jednotlivých druhů zvířat. Mnoho dětí si vyšlapalo i na vyhlídkovou
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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věž v ZOO, podívat se daleko do kraje. Spokojeni a příjemně unaveni jsme se
v pořádku vrátili domů kolem 16. hodiny, přesně v souladu s plánem cesty.
Je jen velká škoda, že se najdou i takoví jednotlivci z řad rodičů, kteří nám jsou
schopni později vyčíst, že jsme dětem nedali nic k MDD. Takový výlet, vždyť to nic
není, vždyť to bylo v pátek 29. 5. a ne přímo 1. 6. Zvláštní úvaha dospělého
člověka. Kdyby to bylo dítě, budiž, ale rodič? Kam to asi tak spějeme?

SPORTOVNÍ HRY MŠ
Přesně na Den dětí 1. 6. 2009 jsme k nám do Předklášteří pozvali děti
z mateřských školek Mikroregionu Porta, abychom si společně zasoutěžili ve
sportovních hrách MŚ. Přijely dětí z Dolních Louček a Štěpánovic. MŠ Borač
bohužel přijet nemohla pro velkou nemocnost dětí. K „mateřáčkům“ se přidali ještě
žáci 1. a 2. třídy ZŠ. Starší žáci pomáhali s organizací
a povzbuzovali své malé kamarády. Celou akci jsme zahájili slavnostním
nástupem všech zúčastněných, vyvěšením naší olympijské vlajky a symbolickým
zapálením ohňů. Pak zazněla hymna těchto sportovních her, píseň Není nutno.
No a potom se již začalo soutěžit. Atmosféra chvílemi připomínala opravdové
sportovní klání skutečných sportovců. Na posilněnou dostal každý účastník
občerstvení, které nám připravil pan Kraus. Kdo vyhrál není ani tak podstatné.
Důležité je, že si děti zasoutěžily, že jsme se vůbec sešli a strávili příjemné
dopoledne. Překvapením pro všechny zúčastněné byla přítomnost slečny Hany
Vízdalové, zástupkyně firmy „Honey Agency“, která se přišla na akci představit,
s několika svými kolegyněmi nám pomohla s organizací soutěží a obdarovala
každou školu finančním darem na zakoupení libovolného sportovního vybavení.
V neposlední řadě musím také poděkovat manželům Ivánkovým, paní Horké a
paní Balášové, které přišly a také ochotně pomohly při pořádání soutěží. Takové
akce bychom mohli mezi školami Mikroregionu Porta pořádat častěji, anebo se
scházet pravidelně alespoň jedenkrát ročně, abychom se navzájem lépe poznali a
spřátelili.
( snímek na zadní straně obálky)

SLAVNOST SLABIKÁŘE
Ve středu 3. 6. 2009 proběhla na naší škole úplně nová akce, kterou
připravila pro rodiče a další rodinné příslušníky Mgr. Jaroslava Pohanková se
žáky 1. třídy, Slavnost Slabikáře. Žáci po absolvování prvního roku ve škole
ukázali, co všechno se naučili a co všechno již dovedou. Hravou formou předvedli
matematiku, dramatickou výchovu, psaní i čtení. Na závěr je čekala sladká
odměna – kus dortu tvaru slabikáře, který jsme jim na tuto akci nechali upéct.
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VÝSTAVA PŘEDKLÁŠTEŘÍ – MOJE OBEC V TIŠNOVSKÉ
KNIHOVNĚ
Na žádost paní Šikolové jsme zapůjčili obrázky a další práce našich žáků
pro výstavu do dětského oddělení Městské knihovny v Tišnově. Výstava zde bude
až do měsíce září 2009.
Pokud jste nestihli výstavu v sále OÚ Předklášteří, můžete ji zhlédnout zde a ještě
si přitom půjčit pěknou knihu.
Ředitelka školy a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří

MCDONALĎS CUP 2009
Ve středu 8. 4. 2009 se vybraní hoši ze 3., 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového
turnaje ve fotbale McDonalďs Cup 2009 na hřišti ZŠ Smíškova v Tišnově. Ve
vzájemném souboji šesti družstev z okolních obcí se naše škola umístila na
neoblíbeném bramborovém 4. místě hned za velkými školami ZŠ Smíškova, ZŠ
nám. 28. října Tišnov a ZŠ Lomnice.

KINDERIÁDA 2009
V úterý 14. dubna 2009 se nejlepší atleti z 2. - 5. třídy
naší školy zúčastnili krajského kola atletických závodů
Kinderiáda 2009 v Břeclavi. Z 31 zúčastněných škol
jsme celkově skončili na 27. místě. Nejlépe nás
reprezentoval žák Radek Vejrosta ze 3. třídy, který
vybojoval v disciplíně hod plným míčem 3. místo a
v běhu na 60 m 5. místo.

PREVENTAN CUP 2009
Dne 6. 5. 2009 se vydala dvě družstva, hoši a dívky, složená z žáků 3.- 5. ročníků
do Tišnova, kde se na ZŠ 28. října konalo okrskové kolo Preventan Cupu ve
vybíjené. Skupinu děvčat tvořila tři družstva, hoši byli rozděleni do dvou skupin po
třech. Hrálo se systémem „každý s každým“. Základem úspěchu pro celkové
vítězství nebyla výhra, ale počet vybitých ve všech zápasech. V tom obě naše
družstva bezkonkurenčně vynikala a získala tím cenná vítězství.
K velké radosti všech jsme již tradičně postoupili do okresního kola,
konaného každoročně na hřišti ZŠ v Modřicích 12. 5. 2009. V obou skupinách
hrálo 5 družstev opět stejným systémem jako v Tišnově. Ve vyrovnané konkurenci
skončili naši hoši na 5. místě a děvčata se výborně mířenými ranami probojovala,
stejně jako vloni, na 3. bronzovou příčku.
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DOPRAVNÍ DEN ŽÁKŮ 4. TŘÍDY
Ve středu 13. května 2009 přijel k nám do školy pan Pazderka, pracovník SBJ
Brno, aby se žáky 4. třídy dokončil na podzim započatou dopravní výchovu. Žáci
napsali zkušební testy pro cyklisty, pan Pazderka jim zkontroloval povinnou
výbavu kol, povinnou výbavu cyklistů, žáci absolvovali jízdu zručnosti na hřišti za
školou a pak si na připravené křižovatce zkoušeli svoje reakce v situacích, které
mohou nastat při jízdě po skutečné silnici. Největší problémy jim dělalo
dodržování povinnosti dávat přednost zprava, což dělá problémy nejednomu
skutečnému řidiči dopravního prostředku ( v Předklášteří máme takových situací
hned několik). Velmi pěkně však respektovali přednost chodců na přechodu pro
chodce, což se ve skutečnosti zatím příliš nedodržuje.
Nakonec obdrželi opravdové průkazy cyklistů a radu: „Nejdůležitější je vždy
bezpečná jízda a šťastný návrat!“

UKONČENÍ I. STUPNĚ ZŠ
V letošním školním roce 2008/2009 z páté třídy odchází do tišnovských škol
celkem 14 žáků. Jedna žákyně bude studovat na osmiletém gymnáziu v Tišnově,
tří žákyně byly přijaty do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka na ZŠ
Smíškova a dva žáci byli přijati do studijní třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů na ZŠ 28. října v Tišnově. Ostatní žáci přechází na
základě vlastního výběru do obou tišnovských základních škol.
Kolektiv pedagogů ZŠ Předklášteří

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Začátkem května naše školní družina ze Základní školy v Předklášteří navštívila
obvodní oddělení Policie ČR v Tišnově. Přivítal nás nadporučík Wágner, který nás
spolu s praporčíkem Maškem provedl nově zrekonstruovanou budovou a seznámil
nás s prací policistů. Trpělivě odpovídal na všechny dotazy dětí týkající se trestné
činnosti. Se zájmem děti sledovaly policejní záznamy z kamer, které jsou umístěny
po celém městě Tišnově. Zaujala je i cela předběžného zadržení, všechny zbraně
a policejní pomůcky s kterými nás policisté seznámili a děti si je mohly prohlédnout
i osahat.
Celou exkurzi jsme završili prohlídkou nového policejního vozu. Při rozloučení
nám bylo slíbeno dodání nafocených fotografií z celé návštěvy.
Bylo to odpoledne plné zážitků, na které děti dodnes rády vzpomínají.Tímto
bychom chtěli poděkovat celému obvodnímu oddělení Policie ČR v Tišnově,
zvláště nadporučíku Marku Wágnerovi za umožnění této exkurze.
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DEN ZEMĚ
Do školy jsem ten den šel trochu dříve, protože jsem se těšil. Od školy jsme
společně se čtvrťáky odcházeli o půl osmé. Šli jsme po cyklostezce až k
„Jánečkovi“, kde jsme se setkali s lesníky panem Špačkem a jeho kolegou panem
Šulcem. Tam jsme se rozdělili. Naše třída pokračovala s panem Špačkem, který
nám celou cestu dával úkoly, které se bodovaly. Náš první úkol byl zjistit
nadmořskou výšku kopce, který se jmenuje Výrovka. Druhý úkol byl najít po cestě
nějakou věc a říci proč jsme si ji vybrali. Já jsem si vybral kámen, protože rád
házím kamenem do dálky. Pak nám dala paní učitelka na záda obrázek zvířete a
my se museli rozdělit do skupin tak, abychom spolu nemluvili. Naše skupina se
jmenovala Jezevci. První skupinový úkol byl spočítat, kolik mladých stromků je
vysázeno na ploše 10 x 10 metrů. Úkol na celý den byl vyhledávat stromy, které
nám pan Špaček jmenoval. První, kdo našel správný strom dostal dva body, druhý
jeden bod. Ten, kdo určil strom špatně, o jeden bod přišel. Po cestě nám pan
Špaček ukázal jeskyni, liščí noru a jiné zajímavosti. Poté jsme si dali svačinu a u
toho jsme hráli další hru. Pan Špaček nám rozdal lístečky s názvy stromů a my
jsme je museli správně přiřadit ke stromům v lese. Za každý správně daný lístek
byl jeden bod. Po jídle jsme pokračovali dál. Třetí úkol byl vylézt na strom. Ten,
kdo byl první, dostal pět bodů. Ostatní méně. Vyšli jsme až na vrchol Výrovky, kde
nám pan Špaček ukazoval okolní kopce. Na vrcholu je pomník dvou skautů, kteří
zemřeli za 2. světové války. Pan Špaček říkal, že byl taky skaut a ukazoval nám
skautský pozdrav. Chvíli jsme si odpočinuli a pak se šlo zpět. Při zpáteční cestě
se hrála poslední hra, která se jmenovala Navigace. Šéfovi týmu jsme zavázali oči
a ostatní ze skupiny ho museli navigovat k batohu,
kde musel najít zvíře, které bylo názvem jeho
skupiny. Pak bylo vyhodnocení. Naše skupina
Jezevci vyhrála se ziskem 27 bodů. Po cestě jsme
sbírali odpadky, které lidé po cestě odhodili. Také
jsme viděli, jak lesníci poznají škůdce stromů. Pak
už se šlo ke škole. V ulici Pod Horkou se s námi
pan Špaček rozloučil. Na rozloučenou jsme dostali
bloky a šlo se na oběd. Po obědě jsem šel domů.
Strašně mě bolely nohy, ale Den Země se mi moc
líbil. Rád bych si ho alespoň jednou zopakoval.

Pavel Kinc , žák 5. třídy

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 15 -

Život obce Předklášteří 2008

.

KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Událo se ...
...před 770 lety
Výročí baziliky
Jak dokládají výzkumy historiků, byla pravděpodobně v roce 1239 dokončena
stavba
klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu ženského
cisterciáckého kláštera Porta coeli, tedy pouhých šest let od založení kláštera. Ve
stejném roce byl kostel vysvěcen a ve stejném roce se stal místem posledního
odpočinku syna zakladatelky kláštera Porta coeli královny Konstancie. Markrabě
moravský Přemysl zemřel dne 16. října 1239 ve věku pouhých 30 let a byl
pochován před hlavním oltářem Panny Marie v klášterním kostele.
Chrám, který je od roku 1782 farním kostelem, patří k nejvzácnějším stavebním
památkám v naší obci.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Je to mohutná trojlodní bazilika bez věže s příčnou lodí a trojdílným závěrem. Byla
postavena v přechodném slohu, kde se ve stavbě i ozdobných částech zajímavě
prolínají prvky staršího slohu románského a mladšího gotického. Má klasickou
orientaci od východu k západu. Vytváří svým půdorysem tvar latinského kříže.
Zaklenuta je křížovou žebrovanou klenbou, presbytář má šestidílnou klenbu.
Mobiliář baziliky je barokní.
Obrazy jsou díla malířů F. A. Maulbertsche, J. Sterna a I. Raaba, sochařská
výzdoba je dílem sochařů J. Winterhaldera st. a O. Schweigla.
Unikátem je gotický portál v západním průčelí baziliky. Navzdory cisterciáckým
pravidlům je mimořádně bohatě zdobený a členitý. Tento skvost architektury je
ojedinělý v celé střední Evropě.
Sousoší Kristus na Olivetské hoře ve výklenku vpravo od západního portálu je
renesanční dílo z konce 16. století.
Výborná akustika chrámu a zrekonstruované vzácné varhany umocňují zážitky
návštěvníků koncertů významných pěvců, pěveckých sborů a hudebních těles,
které se zde každoročně konají.
Unikátní stavební památka láká mnoho návštěvníků z ČR i z ciziny a klášter Porta
coeli a obec Předklášteří se tak stávají známé po celém světě.
Také kroky mnohých z nás ve chvílích oddechu občas zamíří do oázy klidu v
areálu kláštera Porta coeli a k bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
(Literatura: Tišnovsko, PhDr. Karel Fic Csc., PhDr. Josef Zacpal, Bethania 1999
Porta coeli, Dušan Hladík, Sursum 1994)
M. Kulhánková

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 25.4.2009 jsme byli svědky velké oslavy 60. výročí společného života
manželů Gottwaldových. Byli jsme pozváni na tuto krásnou oslavu, která byla
zahájena přijetím oslavenců na obecním úřadě panem místostarostou ing. O,
Mertou a ing. L. Lorenzovou.
Pan místostarosta přivítal všechny přítomné a pronesl krásnou řeč o práci našich
oslavenců, kteří se v mladších letech velice angažovali při všech akcích a práci
pro obec., Děvčata, která pořádala babské hody, přišly potěšit kamarádku
v krojích. Byl to krásný zážitek. Děti ze školy zahrály na flétny a přednesly
svatební básně.
Po programu na obecním úřadě jsme se přemístili do místní restaurace
v Chaloupkách, kde se již veselilo a po předání dárků a po obědě pokračoval další
program. O jídlo a veškeré pohoštění včetně vzorné obsluhy se postarali
zaměstnanci restaurace, za což jim patří dík. V 16 hod nám zahrála vojenská
country kapela ke zpěvu i tanci.
My všichni pozvaní děkujeme manželům Gottwaldovým a přejeme do dalších let
hlavně zdraví, štěstí a klidný život.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Vyprodáno!
Tak začal koncert písničkáře Karla Plíhala v úterý 21.4. 2009 v kulturním sále
obce Předklášteří. Než se však tento koncert mohl uskutečnit, předcházelo mu
více jak roční dopisování s manažerkou tohoto známého písničkáře. Po svém
skoro dvouletém „nekoncertování“ začal Karel Plíhal od podzimu roku 2007 opět
vystupovat a o jeho koncerty je neustále velký zájem. Proto považujeme
uskutečněný koncert v naší obci za velmi vydařenou kulturní akci.
Tento virtuózní folkový a jazzový kytarista, zpěvák, skladatel, hravý textař,
hudební režisér a aranžér dokáže napsat skvělé a chytré texty, rozpustilé
básničky a umí složit chytlavé melodie. S jakou lehkostí dokáže jediný člověk na
pódiu lidi rozesmát a vzápětí roztesknit, to až bere dech.
To všechno ví Plíhalovi fanoušci, kteří přišli na jeho koncert nejen z naší obce, ale
i z těch přilehlých a někteří neváhali přijet na jeho koncert také z Brna. Účast byla
úžasná – 200 pozorných posluchačů! A pozornost byla opravdu zapotřebí,
protože Plíhalův nezaměnitelný tichý, ale přesto působivý projev, si posluchač
nejlépe vychutná v absolutním tichu. Stejně tak jako jeho krátké, vtipné, úderné
říkanky. Např. tato decentní:
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam víly chodí v župánku,
ty odvážnější bez...
Publikum bylo rozmanité, ale převládali především posluchači ve středním věku,
kteří pamatovali Karla Plíhala z poloviny 80. let, kdy začal koncertovat a poté se
úspěšně zúčastňoval soutěžního hudebního festivalu folkové písně Porta.
Repertoár dvouhodinového koncertu byl různorodý, pomalé písničky střídaly
rychlejší, starší nové a říkanek bylo nepočítaně.
Co více napsat – očekávání publika splnil Karel Plíhal jistě stoprocentně a tak
můžeme doufat, že se snad v brzké době dočkáme podobného, úspěšného
recitálu.Tímto také děkujeme Obecnímu úřadu v Předklášteří za jejich pomoc při
uspořádání koncertu.
Členky Kulturní komise při obci
Předklášteří

Karel Plíhal s kronikářkou
Mgr.Marií Kulhánkovou při zápisu do
pamětní knihy
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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________VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ________
Vítám tě na světě,děťátko milé,
dnes ráda bych ti dala do vínku,
vesele s tátou prožité chvíle
a láskyplnou maminku.

Jsi tátova radost a maminčino štěstí,
úsměvem buď protkán každý tvůj den.
Teď jejich ruce ti cestu klestí
a jejich oči hlídají tvůj sen.

V sále Obecního úřadu proběhlo v sobotu 20.června vítání občánků.Od
předešlého vítání které se konalo 28.září 2008 se narodilo 13 dětí.
Veronika Darmopilová,
Martin Procházka,
Nela Žůrková,
Tomáš Ivanisko,
Veronika Vojtová,
David Koudelka,
Natálie Habánová,
Eliška Ježová,
Vendula Rašková,
Aneta Smejkalová,
Natálie Paraličová,
Šimon Jůza
Radka Juránková.
Slavnostní akt zahájily děti ze Základní školy pásmem básniček a hrou na flétny
a po projevu pana starosty byli noví občánci obdarováni pamětním listem a zlatým
znamením. Rodiče dětí se zapsali do kroniky obce a svoje zlatíčko si každý
vyfotografoval v naparáděné kolébce.
Našim nově narozeným dětem všichni přejeme hodně zdraví a krásné dětství
uprostřed milujících rodičů a sourozenců.
Jana Pařízková

ČERVENÝ KŘÍŽ V TELČI
Červený kříž v Předklášteří uspořádal v pátek 8. května zájezd do Telče a
Slavonic. Nejprve jsme si prohlédli krásný a rozlehlý zámek. S příjemnou paní
průvodkyní jsme potom prošli pohádkovým středem Telče a obdivovali náměstí,
kde domy vypadají jako kulisy k natáčení příběhu o princeznách. Protože nám při
obdivování všech těch krás vyhládlo, paní průvodkyně nám doporučila jednu
restauraci. Po neuvěřitelných dvou hodinách čekání jsme byli odměněni chutným
jídlem a pan číšník po našem předešlém reptání velkým potleskem. Nakonec
jsme to vzali s humorem a s hodinovým zpožděním odjeli do Slavonic. Po
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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procházce světoznámým náměstím a návštěvě cukrárny jsme se vydali na cestu
domů.
Naše příjemné zážitky ještě umocnilo krásné slunečné počasí. Ne že by nepřišla
sprška, ale to jsme zrovna přejížděli z Telče do Slavonic a byli schováni v našem
klimatizovaném autobuse.
Zájezd se vydařil a už se těšíme na ten další. Kam asi bude ?
Jana Pařízková

..........MUZEJNÍ NOC 2009.........
PODHORÁCKÉ MUZEUM slaví 80. výročí založení
V sobotu 16. května 2009 se ve večerních hodinách konala v areálu kláštera
Porta coeli v pořadí už čtvrtá muzejní noc. Program, který začal v 18.30 hodin,
trval skoro do půlnoci. Celý byl věnován 80. výročí založení Podhoráckého
muzea, a proto se nesl ve znamení přelomu 20. a 30. let 20. století. Opakovalo se
třikrát, aby o nic nepřišli kromě našich domácích příznivců i návštěvníci
z autobusů speciálně vypravovaných z Brna.
Jak se zakládalo Podhorácké muzeum, předvedli členové divadelního souboru
Vichr z hor z Lomnice v krátké scénce. Taneční soubor KVJ Tišnov, tradiční
účastník muzejních nocí Podhoráckého muzea, ukázal vpád charlestonu na
taneční parket. S klasickými jazzovými melodiemi 30. let vystoupila Ha-kapela
složená z učitelů a absolventů ZUŠ Tišnov. Několikahlasé zpracování šlágrů
z téže doby bylo lahůdkou, kterou připravilo vokálně instrumentální sdružení Black
Uganda Choir z Brna.
Na závěr každého kola programu proběhlo představení historických automobilů
Autoklubu Tišnov a jejich průjezd klášterním stromořadím.
Kromě těchto vystoupení, pravidelně se střídajících na dvou krytých pódiích,
návštěvníci viděli ještě výstavu Volání moře a stálé expozice v muzeu.
Portál klášterního kostela byl osvětlen a lákal návštěvníky k časovým prohlídkám
interiéru.
Ve stáncích poblíž pódií probíhal čilý prodej cukrovinek, pečiva, elegantního
zboží, keramiky, zdravé stravy a delikates – café, chocolat, thé, což rovněž patřilo
k vytvoření atmosféry první čs. republiky.
Pořadatelé – muzejníci z Podhoráckého muzea – přistoupili k celé akci s mírnou
dávkou recese, která se projevila i v dobovém oblečení, či alespoň v doplňcích,
což se týkalo nejen žen, ale i mužů.
Občerstvení tradičně zajistila firma Král z Předklášteří, která se tak zařadila mezi
muzeu podané ruce s nezištnou pomocí (Obec Předklášteří, Město Tišnov,
Cisterciácké opatství, Základní umělecká škola Tišnov, divadlo Barka Brno,
Autoklub Tišnov, Farní úřad Předklášteří). Zvláštní uznání je nutno vyjádřit ještě
panu místostarostovi Melkesovi z Tišnova za vytříbený profesionální čich, kterým
rozpoznal čmoudící elektrický kabel a panu elektrikáři Slaninovi z firmy Orela
Předklášteří, který nebezpečí zručně zažehnal a následovně zajistil opětné hladké
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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připojení aparatur k síti. Počasí bylo do poslední chvíle nevyzpytatelné, ale
nakonec i ono přispělo k výbornému výsledku celé akce. Areál navštívil 2121
divák.
O týden později byla v Podhoráckém muzeu otevřena výstava Letem muzejním
světem, která seznamuje veřejnost s muzejní prací v těch 80 (a ještě více) letech.
Pokračování oslav muzejních narozenin je plánováno na září.
Na shledanou v muzeu!
Irena Ochrymčuková

.

SPORT V OBCI

.

SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – VOLEJBAL
Od září 2008 hrají žáci i žákyně krajské volejbalové soutěže. Za těchto 5
měsíců se z posledních příček, na kterých začínali vyšplhali až do středu tabulek
a je na všech hráčích a hráčkách vidět výrazné zlepšení.Na rok 2009 plánujeme
další rozvíjení nejen volejbalových znalostí, ale také celkový tělesný rozvoj dětí.
Nejvýznamnější akce, které chceme uskutečnit jsou:
1. Dokončení krajských soutěží sezóny 2008/2009
2. Příprava venkovních kurtů na letní sezónu
3. Jarní soustředění po ukončení mistrovské sezóny
4. Úprava chodníku u beachvolejbalového kurtu
5. Uskutečnění volejbalového turnaje žákyň
6. Uskutečnění volejbalového soustředění
7. Sezónu 2009/2010 odehrát v kategorii kadetů, kadetek a žaček
8. Rozšířit počet chlapců o další do přípravky
9. Celoročně uskutečňovat trénink (fyzický/herní)
ad1) Sezónu 2008/2009 začali žákyně i žáci kvalifikačními turnaji, ve kterých
začali zjišťovat o čem vlastně volejbal je když se hraje zápas. Prvotní
neúspěchy je neodradily a postupně se propracovávají soutěžemi až po
současné umístění.
Po šestém kole jsou žačky již ve třetí čtverce ze šesti a žáci dokonce ve druhé
čtverce. Do konce sezóny zbývá odehrát 7. a 8. kolo. Zimní sezónu ukončíme
na konci března.
ad2) Jako každoročně zahájíme letní sezónu přípravou venkovního hřiště
celkovým úklidem a úpravou hřiště. Tyto úpravy zahájíme v dubnu dle možností
v závislosti na počasí. Trénovat budeme 2x týdně zvlášť kluci a holky
s občasným společným tréninkem na zpestření. Doplněním tréninků bude hra
na beachvolejbalovém kurtu.
ad3) Jarní soustředění po ukončení mistrovské sezóny se zaměřením na
zhodnocení sezóny, plánem na další období, zhodnocení jednotlivých členů a
motivace k dalšímu úsilí pro zkvalitnění herních činností.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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ad4) Z důvodu zanášení nečistot u písčitého kurtu plánujeme vybudování
chodníku u tohoto kurtu. Pro tuto činnost chceme oslovit rodiče o poskytnutí
pomoci. Termíny brigády/d budou upřesněny později.
ad5) Na 20.6.2009 plánujeme pořádání turnaje dívek za účasti družstev
účastnících se mistrovských krajských soutěží pro celkovou propagaci
mládežnického volejbalu v Předklášteří u široké veřejnosti.
ad6) Jako jeden z prvků přípravy na další sezónu plánujeme volejbalové
soustředění, které se pravděpodobně uskuteční na konci srpna nebo začátkem
září (jeden den uvolnění ze školy). V loňském roce se velmi vydařilo a dětem se
pod Templštýnem moc líbilo i když byly celý den v jednom kole. Kde bude
soustředění letos bude upřesněno později.
ad7) Sezónu 2009/2010 bychom chtěli odehrát v kategoriích
žáci
1.1.1994 a mladší
žačky
1.9.1994 a mladší
kadeti
1.1.1992 a mladší
kadetky
1.9.1992 a mladší
(pokud bude dostatek hráčů)
ad8) Pro další doplnění hráčského kádru do budoucna plánujeme zahájení
volejbalové přípravky hochů ve věku 10÷12 let, aby mohli v dalších letech
doplnit již v současnosti činné hráče.
ad9) Plánujeme několik jednodenních soustředění se zaměřením na fyzickou
přípravu nebo herní nácviky.
Trenéři zajišťující činnost družstev mládeže:
Miroslav Kotas, Zdeněk Dvořák, Andrea Topinková
Sokol Předklášteří
Oddíl volejbalu

NULTÝ ROČNÍK NUTRIHORSEMANSHIP CUPU VE ZNAMENÍ
DEŠTĚ
Poslední květnový víken se nesl ve zanamení horsemanshipu. Na Ranči Loučka,
v Předkláštěří u Tišnova, se konal Nultý ročník Nutrihorsemanship cupu. Závody
byly zaměřené především na propagaci "přirozeného" jezdectví a partnerství s
koňmi.
Sobotní program zahájili majitelé ranče Loučka, spolu s hejtmanem Mgr.
Michalem Haškem. Bohužel nepřálo počasí a tak byla část programu přesunuta
do nově vybudované haly. Diváky dojala ukázka Zuzky Prokopové a jejího shagya
arabského valáška Sigiho. Všem ukázali, že když kůň věří a respektuje svého
člověka, jako partnera, je pro něj ochoten udělat opravdu hodně a to i přes to, že
na sebě nemá ohlávku ani vodítko. Sigi reagoval s chutí a nadšením na nepatrné
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pokyny majitelky a měli jsme možnost shlédnout lonžování ve volnosti, skoky přes
barel, vzpínání, poklonu, couvání na gesto, přicválání a v neposlední řadě také
gymnastiku krku pouze na klepnutí hůlkou. Dalším bodem programu byl křest
čerstvě narozené klisničky Star Shine, která předvedla, že temperamentu a
radosti ze života má opravdu na rozdávání.Za veselého hopkání okolo své matky
jí bylo kmotrem (M.Hašek) přiděleno jméno a také nechyběla symbolická kapka
šampaňského.
Následoval slavnostní průvod jezdců, kdy dvě vedoucí dvojice nesly vlajky –
českou a vlajku se znakem ranče. Těžko byste někde našli takové množství dvojic
pouze s provazovými ohlávkami a pohled na ně byl opravdu krásný. O vzdělávací
část se postarala ukázka hiporehabilitace s odborným výkladem. Bylo předvedeno
několik typů koní (plnokrevný, teplokrevník, welsh cob a fjord- hucul). Tereza
Dvořáčková všem názorně vysvětlila výhody i nevýhody každého z nich při využití
v hipoterapii. Následovala prezentace série poloh klienta na hřbetě koně, kterých
se při léčení koňmi používá a čemu pomáhají. Asistovala Hana Šafrová-Uhlířová,
vedoucí Karlovarského hipocentra Pá-Ja, kde hiporehabilitaci a terapii úspěšně
používají již mnoho let. Všechny diváky bezpochyby zaujalo vystoupení
parawesternu vedené Břetislavem Suchardou se svojí svěřenkyní na koni Jantar.
Zrakově handicapová jezdkyně koně ovládala sama, pomocí provazové ohlávky a
jedné otěže. Dbala pokynů vodiče a společně zdolali trailové úlohy, jako například
obrat o 90 stupňů ve čtverci, couvání do L nebo překlusání vějíře kavalet. Dále
jsme měli možnost shlédnout vystoupení dog dancingu. Ukázka byla zajímavá
především proto, že psovodem byla nevidomá slečna. Její border kolie reagovala
pouze na hlasové povely všechny zaujala jejich společná souhra.Velmi pěkné
povídání o horsemanshipu a především hřebcích jsme slyšeli od Juraje Barbariče.
Po boku mu stál jeho strakatý partner Asanto, který díky svému majiteli a ranči
Loučka, může žít přirozeným způsobem života, ve společnosti svých koňských
kamarádů. Oba na závěr svého působení na závodech předvedli, jak spolu dokáží
dovádět a radovat se.Počasí se konečně umoudřilo, dokonce se objevilo i
sluníčko a proto se další část programu vrátila na venkovní jízdárnu.Jezdci a koně
se připravovali na první soutěžní úlohu, kterou byla drezúra stupně Z1. Po
opracování se postupně předvedlo všech šest dvojic. Povrch jízdárny byl
poznamenám deštěm a koně se při některých prvcích cítili nejistí. Jejich jezdci se
ovšem chovali tak, aby koně byli v co největší duševní pohodě i za cenu ztráty
nějakého bodíku. Všichni byli vybaveni provazovou ohlávkou. V průběhu závodů
se bohužel nepředstavil nikdo "nahoře bez". Třeba příště. Na vítěze čekal pohár
Nutrihorsemanship Cupu a spousta hodnotných cen od sponzorů (Biofaktory,
Troubecká hospodářská a.s., Planeta zvířat…). Ostatní umístění byli oceněni
stuhami a dalšími pozornostmi. Účastnilo se i několik "domácích" soutěžících a
pro zptestření programu byla zapojena ukázka drezurní úlohy Z1 ve westernovém
sedle předvedena V.Pláškovou se Sigim. Vítězem se stal R.Prokeš, kteří zajeli
úlohu nejpřesněji a z domácích se nejlépe umístila na třetím místě B. Putnová
s Áronem.Podmínky jízdárny se díky dešti zhoršily a proto byl parkur pozměněm
na soutěž mini - maxi, aby se vyloučilo nebezpečí úrazu koní či jezdců. Účastnili
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se 4 soutěžící, z toho jeden s westernovým sedlem. Vítězem se stal M.Prokeš s
koněm Valmont, domácí Bára s Vulkánem obsadili 2. místo, na třetím místě se
umístila H.Sedmidubská s Isladnem ze Svobodného statku Blažkov. Neděle byla
ve znamení deště. Závody se i přes tuto nepřízeň počasí konaly na venkovní
jízdárně a účastníci statečně plnili soutěžní úkoly. Druhý den byl na program
znatelně méně bohatý, ale vzhledem k podmínkám i to, co bylo k vidělí, bylo
obdivuhodné. O zahájení se klasicky postaral slavnostní průvod jezdců.
Následovala první soutěžní disciplína - trail. Účastnilo se dohromady 7 koní,
soutěžily i dvě handicapované jezdkyně, které prezentovaly paratrail. Obě si za
svůj výkon zaslouží uznání. Následovala další westernová úloha - horsemanship.
Zde se nám představilo 7 dvojic. Posledním bodem programu byl Partnership.
Úloha, kdy kůň, pod vedením člověka na zemi, překonává povinné prvky (vyslání
do vleku, překonání lávky, skok přes barel, zabalení do plachty, side pass nad
kavaletou, couvání kolem kuželů, vyslání v klusu do osmičky z barelu). Zde byl
brán ohled samozřejmě na provedení úkolů, ale také na vztah mezi dvojicí. Kromě
povinných byla možnost předvést vlastní prvky, každá část byla hodnocená
samostatně.
Účastnilo
se
9
soutěžících s koňmi. Nejúspěšnější v
partnershipu byla domácí Karolína
Svobodová s koněm Shrek. Ve
Freestylu
Petra
Škrabalová
s arabskou klisnou Ghajaryi. Objevilo
se i několik účastníků, kteří bohužel
nepochopili, že účelem není pouze
překonání úkolu bez použití udidla.
V drtivé většině případů jsme však
mohli vidět spolupráci člověka a koně,
jako partnerů, kteří si vzájemně věří.
Kdy kůň vyhoví svému člověku, i ve ztížených podmínkách závodů, protože chce
a protože respektuje jeho přání. Doufejme, že příští rok se řady účastníků rozšíří.
Nashledanou na Prvním ročníku Nutrihorsemanship cupu!
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................
VZPOMÍNÁME
Dne 2.července uplyne již 10 roků, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička paní Jiřina Lieberzeitová.
V Našich srdcích zůstane navždy s námi.
Dcera Helena a syn Jiří s rodinami

Dne 25.dubna 2009 uplynulo již 15 roků, kdy nás navždy
opustila naše milovaná babička paní Helena Lieberzeitová.
V Našich srdcích zůstane navždy s námi.
Helena a Jiří s rodinami
31.května uplynulo 10 roků od doby, kdy jsme řekli poslední
sbohem naší drahé mamince a babičce paní Marii Schulzové.
Vzpomínají dcery Marie, Dagmara a syn Jan s rodinami

28.srpna 2009 uplyne již 19 let kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek pan Václav Veselý. Kdo jste ho
znali a měli rádi vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka,syn Vašek a dcera Jana s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Všem zaměstnancům obecního úřadu, panu starostovi a místostarostovi za
slavnostně připravený společenský sál, kde nás přijal pan Ing.Merta s Ing.Lenkou
Lorenzovou. Zvláště děkujeme panu Mertovi za krásný projev manželům, při
kterém se mnohým z nás zaleskla i slza v oku. Sestry Lorenzovy v programu
zahrály na flétny a přednesly i svatební básně.Děkujeme i za dary od obce, které
nás mile překvapily. Ještě jednou vřelé díky všem a tento den bude pro nás
nezapomenutelná vzpomínka.
Manž. Gottwaldovi
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----------------MIKROREGION PORTA NA CESTÁCH---------------Návštěva u krajanů v Rumunsku.
Mikroregion Porta uspořádal ve dnech 23.4. až 26.4. 2009 zájezd do rumunského
Banátu za krajany do českých obcí. Návštěva navazovala na úspěšnou výstavu
Klubu přátel fotografie v galerii Diana v únoru minulého roku a na návštěvu
krajanů z obce Svatá Helena při příležitosti zahájení této výstavy. Banát je oblast
rozprostírající se nad mohutným tokem Dunaje, který je zde hraniční řekou se
sousedním Srbskem.
Začátkem dubna odjeli starostové Předklášteří a Železného do Rumunska
dohodnout program pobytu, ve kterém kromě poznávání krás tamější přírody a
pohostinnosti obyvatel českých vesnic, nechyběla nabídka na předvedení pravé
moravské zabíjačky. O tomto návrhu jsme ve Svaté Heleně nemuseli dlouho
nikoho přesvědčovat. Helenští se ihned chopili iniciativy a slíbili sehnat v okolí
čuníka a než přijedeme tak jej ještě pořádně dokrmit.
Odjížděli jsme brzy ráno za nevlídného deštivého počasí, které moc nadějí na
vydařený pobyt nedávalo. Na jihu Maďarska před městem Szeget se obloha již
protrhávala a v podvečer, při příjezdu do rumunské obce Coronini, ze které se
odbočuje do kopců ke Svaté Heleně již byla obloha bez mráčku. Po příjezdu do
obce si jednotlivé rodiny rozebraly skupinky po cestě unavených výletníků
k ubytování a ti odolnější se ještě sešli v místním obchodě se smíšeným zbožím
„u Štěpy“, který slouží také jako hospoda a společenská místnost.
Druhý den byl v plánu pěší přesun jedné části do asi 15 km vzdálené obce
Gernik a
přejezd druhé části výpravy do stejné obce po zdejších cestách
necestách autobusem. Gernik je výchozím bodem k návštěvě romantického údolí
„U Petra“ , kde je na čistém a ledovém potoce Gramensca umístěna soustava pěti
stále funkčních a využívaných dřevěných mlýnků na mletí mouky, zde zvaných
voděnice. Každý z nich má své jméno – Cylindr, Kontrlajka, Beránkojc, Maštalířojc
a Nová.
V Gerniku byl také naplánován oběd u pekaře Pepíka Nedvěda a
jednání starostů s místostarostou obce Vencou Piečkem o možné spolupráci mezi
Gernikem a MP.
Po strastiplné cestě, která byla spojená s již tradičním blouděním po zdejších
lesích, dorazila část výpravy pod vedením starosty ze Železného sice unavená a
se zpožděním, ale ve zdraví a celá, přece jen do Gerniku. Občerstvení ve zdejší
hospůdce přišlo jako na zavolanou. Druhá část výpravy , která se šla podívat
k mlýnkům již byla také zpět a jejich zážitky z cesty autobusem z Moldovy Noveau
přes rumunskou vesnici Padina Matei nebyly o nic méně dramatičtější . Cesta po
rozbité silnici ze které asfalt zmizel již před léty, krkolomné serpentiny nad
hlubokými stržemi, ve kterých museli řidiči najíždět i natřikrát, aby se vůbec
vytočili, byl zážitek pro silné nervy. Únava neodradila některé pěší výletníky ze
Svaté Heleny, aby si ještě nedomluvili návštěvu údolí „U Petra“ s koňským
povozem a na vlečce traktoru s pekařem Nedvědem. Také tato jízda
nepostrádala, podle vyprávění těch, kteří se jí zúčastnili adrenalinové prožitky.
Nádherné počasí vydrželo po celý den a večer všichni určitě dobře usnuli.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Další den byla v plánu zabíjačka a výlety po okolí Svaté Heleny. Hlavní aktér
zabíjačky – starosta z Lomničky, zahájil brzy ráno na dvorku u Salabů přípravu na
své dílo, jak jinak slivovicí. Tou se zde koneckonců den začíná a také končí.
Pomocníků zde měl víc než dost, takže brzy po poledni se na dvorek donesly
stoly ze školy, lavice z „kamina“ – kulturního domu a mohlo se začít hodovat.
Ovarová polévka, trdelná polévka, jitrnice, škvarky, prejt, tlačenka no zkrátka na
co si vzpomenete bylo na stole. K tomu všude přítomná slivovice, dobré
temešvárské pivo a všechny možné druhy pečiva, které donesly hospodyně
z okolních domů, aby se pochlubily se svými dobrotami. Koláče s tvarohem,
mákem, povidlím, ořechy, zkrátka královská hostina.
Navečer přišel Franta Štěpnička - místní kostelník s harmonikou a zábava pokračovala až do tmy se zpěvem i s tancem.
Přítomni členové fotoklubu instalovali v kamině – místním kulturním domě,
výstavu fotografií, které sklidily loni v Dianě velký úspěch, aby také ostatní
obyvatelé obce si mohli fotografie s tématikou „ Krajina a lidé českých vesnic
rumunského Banátu“ prohlédnout.
Neděle, poslední den pobytu začal brzy ráno naklepáváním řízků na cestu.
Smažení proběhlo v „superfriťáku“ – obrovském kotli, ve kterém se dělala
polévka a také škvařilo sádlo.
Po návštěvě bohoslužeb v katolickém kostele a v baptistickém kostele, po obědě
u rodin, kde jsme byli ubytováni jsme se rozloučili s našimi hostiteli a vydali se na
cestu k domovu.
Návštěva u krajanů nás o mnohé obohatila. Obohatila nás o nová přátelství, o
zážitky, se kterými se u nás již nepotkáme ani v nejzapadlejší vísce a o možnost
srovnání našeho uspěchaného života s mizejícím životem lidí, kteří hospodaří na
malých políčkách spjati s přírodou karpatských kopců, pro které je budoucnost
v jejich dnešní domovině velice nejistá. Práce zde není prakticky žádná, mladí lidé
vidí svoji budoucnost v České republice a staré generaci postupně ubývají síly
starat se o svá hospodářství. Přesto všechno, byť je vzdálenost mezi námi více
než 800 km, tak jsme se zde, v živém skansenu ze života našich babiček, cítili
jako u blízkých sousedů a přátel.
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