Život obce Předklášteří 2008

Vážení a milí spoluobčané,
letošní léto, které mělo s představami nás Středoevropanů o
parném létě pramálo společného, uplynulo jako voda, dětem
znovu začala škola a nám nezbývá nic jiného, než se začít
připravovat na zimu. Na podzim nás čekaly volby do
parlamentu,ale po tyátru, který předvedli naši političtí vůdcové,
o kterém napsaly také zahraniční noviny, že si Češi takové
nezodpovědné politiky nezaslouží, nám nezbývá nic jiného,
než čekat, jaké nám ještě připraví překvapení v jarní
předvolební kampani.
Určitě nám opět naslibují modré
z nebe, budou rozdávat i to, co nemají, vzájemně se napadat
a hlavně od nás požadovat naše hlasy. Po několikerých
svobodných volbách už většinou všichni víme, že tyto sliby se
mnohdy ani splnit nedají a pokud ano, že slibované peníze
nám stejně politici vytáhnou z našich kapes, nebo co je snad
ještě horší, nadále budou zadlužovat budoucí generace
obrovskými dluhy, které jednou bude muset někdo zaplatit.
Pro obce připravili poslanci minulého parlamentu jeden zákon,
který dopadá nepříznivě do rozpočtů měst i obcí. Je to tzv. chodníkový zákon, ve
kterém je dána povinnost obcím udržovat v zimním období schůdnost chodníků
vlastními silami. Pokud jde o zodpovědnost za vlastní majetek, potud je to snad
v pořádku, ale pokud jde o udržování kilometrů chodníků, tak se páni poslanci
přepočítali. Budu-li mluvit o naší obci, tak mohu říci, že na údržbu vozovek je obec
dostatečně vybavena technikou a zaměstnanci obce jsou schopni v případě
sněhové nadílky údržbu zvládat. S chodníky je situace složitější. Obec není
vybavena vhodnou technikou a hlavně dostatečným počtem pracovníků, kteří by
tyto situace byli schopni v krátkém čase řešit. Zaměstnat trvale větší počet lidí pro
tuto nárazovou práci nelze a zvládat úklid 6 km chodníků se smetáky a hrably se
dvěma, třemi lidmi je také nereálné. Budeme se muset nějak vypořádat i s tímto
nemoudrým rozhodnutím. Omezíme počet chodníků, které bude nutno udržovat,
pokusíme se zajistit brigádníky pro jejich údržbu a požádáme firmy, které
technikou disponují o předložení nabídek , za jakých podmínek jsou schopni obci
tuto službu nabídnout. Spoléhám také na to, že ne všichni majitelé domů, kteří
dosud sníh z přilehlých chodníků poctivě odklízeli, tak toto přestanou ihned dělat.
Konec konců, kdo by si chtěl domů nosit na botách nepořádek? Od nepaměti si
chodník před svým prahem každý odklízel vlastními silami. Takto je to také ve
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většině okolních zemí. Podle minulé legislativní úpravy to bylo spojeno
s odpovědností za případný úraz chodce na této cestě. Tato odpovědnost je nyní
na majiteli chodníku čili na obci.
Každý soudný člověk pochopí, že není skutečně v silách obce zajistit při
sněžení úklid chodníků v krátkém čase po celé obci. Věřím, že moji výzvu
pochopíte a stejně jako dříve se na úklidu sněhové nadílky budete podílet.
Pokud má někdo z občanů zájem brigádnicky vypomoci s údržbou v zimních
měsících, prosím, ať se přihlásí do konce října na OÚ.
Přeji Vám všem pěkné a dlouhé babí léto a dětem v novém školním roce jen
samé pěkné známky při získávání dalších vědomostí.
Ze zápisu jednání ZO
konaného dne 20.května 2009
Kontrola usnesení: ze schůze ZO 28.4.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání ZO
dne 28.4.2009 a souhlasí se změnou usnesení č.158 – likvidace počítače ev.č. 94
a bere na vědomí informaci o změně záměru rekonstrukce kanalizace v
aglomeraci Tišnov – Předklášteří
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 18.8. 2009 .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce za
1.pololetí 2009 a předpokládaném vývoji ve 3.čtvrtletí 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření příspěvkové organizace ZŠ aMŠ za 1.pololetí
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5,6,a7
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení plátců a neplátců DPH a bere
na vědomí informaci o registraci obce jako plátce DPH od 1.8.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Předklášteří, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy na vyřazení a likvidaci majetku podle
předložených a výborem finančním a kontrolním odsouhlasených protokolů o
likvidaci
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení nájmů v obecních bytech od 1.1.2010
podle zák. č. 150/2009 Sb.Cena za 1m2 se stanovuje podle přílohy 4a zákona na
26,85 Kč a ukládá připravit smlouvy pro nájemníky a zajistit podpis smluv
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o reklamě s firmou Mertastav souhlasí
s jejím podpisem
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podmínkách smlouvy mezi
Obcí a DSO Tišnovsko o právu provést stavbu informačních tabulí na pozemku
796/16 a souhlasí s jejím podpisem
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podmínkách smlouvy o dotaci
poskytnuté JmK na opravu podlahy tělocvičny DD a ZŠ ve výši 196.000,-Kč a
souhlasí s jejím podpisem
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

-2-

Život obce Předklášteří 2008

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podmínkách smlouvy o dotaci
poskytnuté na upgrade zařízení CzechPoint ve výši 58.259,-Kč a souhlasí
s jejím podpisem
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o koupi obrazů od pana Ranného ml.
podle usnesení č. 162/2009 a souhlasí s jejím podpisem po dodání přílohy o
stanovení ceny děl.
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu mezi obcí a MP o převzetí plnění
povinností ze smlouvy č. 04/08 VS8011000408 na pronájem částí pozemků
p.č.822 a 820 pro stavbu cyklostezky uzavřené mezi SŽDC a MP
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu mezi obcí Předklášteří a Policií České
republiky o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno
mezi Obcí a SÚS JmK na uložení kabelu pro rozšíření VO na pozemku p.č.755/1
v místní části Závist.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 253/5 panu
A.Babákovi za cenu 140,-Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o prodeji
pozemku. Náklady související s prodejem hradí kupující.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem vytěženého dříví z polomů a
kůrovcové kalamity v rozsahu 30m3 za cenu v místě obvyklou
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem nabídnutého majetku do
majetku obce a ukládá podniknout příslušné kroky k uskutečnění převodu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 20.000,- Kč Mikroregionu
Porta pro dar postiženým povodněmi v obci Vlčice na Jesenicku podle návrhu
správní rady MP (celková částka z MP 100.000,- Kč v rozdělení 75% obec, 25%
rodina utonulého hasiče)
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravy stávajícího hřbitova a rozšíření
o kolumbárium
podle předložené studie s těmito připomínkami:
a) zařadit do úprav cest také pěšinu na JZ straně hřbitova
b) projednat se starosty obcí, které patří pod předklášterskou farnost a své
zesnulé pochovávají na místním hřbitově možnou spoluúčast na úpravách a
rozšíření hřbitova
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem RO nepokračovat v přípravě rekultivace skládky Kalovská a požaduje nadále provádět trvalé sledování a vyhodnocování vzorků z vrtů pod skládkou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zahájení stavby cyklostezky
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
informaci o uspořádání výstavy
v Železném a o termínu zahájení výstavy dne 5.9.2009 ve 14.00 hod. a výzvu o
zabezpečení účasti na vernisáži výstavy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o likvidaci katalogové firmy
Intercable Verlag, která kromě stovek dalších obcí a tisíců firem v ČR podvedla
také naši obec.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

-3-

Život obce Předklášteří 2008

Vážení spoluobčané,
na základě stále se opakujících přestupků v oblasti místních záležitostí veřejného
pořádku, byla mezi obcí Předklášteří a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Brno – venkov uzavřena „Dohoda o spolupráci“.
Dohoda byla odsouhlasena ZO dne 20.8.2009. Účelem této dohody je využívat
všechny dostupné prostředky a nástroje za účelem dosažení příznivého stavu
v záležitostech veřejného pořádku v obci. Rozsah vzájemné spolupráce obsahuje
široké spektrum problémů k řešení, od ochrany veřejného pořádku, po dohled nad
bezpečností provozu. Každé pololetí budou vyhodnocovány výsledky této
spolupráce a prostřednictvím našeho časopisu o nich budete informováni.
Neméně důležitá je spolupráce s občany a očekáváme, že také z vaší strany
budou podávány podněty a informace o dění v obci, které byly také impulzem
k uzavření této dohody. Nepředstavuji si anonymní písemné, mnohdy výhružné
vzkazy, jak se to již nejednou stalo, které nebudou řešeny a skončí v koši, ale
seriozní poznatky o dění v obci, které narušuje veřejný pořádek a k jehož řešení
je policie ČR kompetentní.

.Informace pro občany z dopisu, který jsme obdrželi od Policie ČR.
Vážený pane starosto!
V minulých dnech se v našem regionu objevilo několik případů okradení občanů o nemalé
finanční částky. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na občany staršího
věku. Pod falešnou záminkou se vloudí do jejich bytu či domu. Tam pak odcizí z různých
skrýší finanční hotovost. Věřte mi, že pachatelé bývají až neskutečně úspěšní a získají
mnohdy i stotisícové částky.
Jejich úspěšnost bych rád dokumentoval na případu z minulých dní. Žena velmi příjemného
vzhledu a slušně vystupující, zazvonila u domu seniorky a namluvila jí, že nese přeplatek za
chybně odvedenou daň z nemovitosti. K vrácení peněz potřebovala ovšem rozměnit dvě
pětitisícovky. Důchodkyně pozvala paní do domu. Sáhla do svých úspor a ochotně
rozměnila. Pachatelka pak využila nepozornosti staré paní a všechny úspory odcizila. Získala
tak stotisícovou částku. Pachatelé velmi často používají podobné triky. Prodávají různé
zboží, představují se jako pracovníci elektráren, telekomunikačních firem či vodáren. Často
také vystupují jako revizoři nebo státní úředníci. Přichází rovněž s velmi příjemnou zprávou o
výhře. Často pracují ve dvojicích. Jeden zabaví seniora, požádá jej o vodu, možnost odskočit
si na záchod. Druhý pak bleskově prohledá dům. Zpravidla neodchází bez kořisti.
Pane starosto, rád bych Vás požádal o pomoc. Policie ČR by ráda Vaším prostřednictvím
upozornila občany na tuto trestnou činnost. Pane starosto, děkuji za spolupráci a věřím, že
se nám společně podaří přispět k eliminaci této nebezpečné a zákeřné trestné činnosti.
S přáním příjemného dne npor. Marek Wágner
vedoucí obvodního oddělení policie ČR Tišnov
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Pozor na zloděje
Policie radí: nevpouštějte neznámé lidu do bytu, domu
Na Brněnsku se v minulých dnech objevila nemálo
případů okradení občanů přímo v jejich bytech.
Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především
na starší občany. Pod různými záminkami se snaží
vloudit do jejich příbytků. Často se představují jako
pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních
firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou v mediích.
Podvodně vystupují také jako úředníci či revizní technici. Zazvoní také u domu se zprávou o
nemalé výhře. Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu
okradou. Zpravidla o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení
výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají informace o skrýších
hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí všechny úspory.
Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem jako
jsou elektrárny, plynárny vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují
příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně
označeny. Občané se nemusí stydět a při a jakékoliv pochybnosti případného pracovníka
požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle
a jeho registrační značce. Občané si také mohou na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda
firma pracovníka do jejich domu vyslala. Až potom pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a
obezřetnost je vždy na místě. Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při
jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na
telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy pomoci.

JAK SE STAVÍ MOST
O kterém mostě je řeč, určitě všichni víte. Od jara, kdy začaly přípravné práce
na stavbě mostu přes Svratku mezi Předklášteřím a Tišnovem, tak i laikovi je
jasné, že původně slibovaný termín dokončení stavby vzal za své. Objektivním
důvodem zdržení byl vysoký stav vody v jarních měsících, ale co následovalo
poté, byly už pouze problémy, kterým se při řádné přípravě stavby dalo předejít.
Proč došlo k téměř 4 měsíčnímu zpoždění stavby nebudu rozebírat, to nechám na
odbornících. Jedno však mohu říci – most do zimy nebude. Po několika
urgencích jsem dostal nový harmonogram výstavby, a protože si nedovedu
představit přecházení řeky v zimních měsících po lávce, ohrazené ne zrovna
bezpečným plotem s rozbitou dřevěnou podlahou, tak mně bylo přislíbeno, že
rozebraný díl původního mostu Bailey, bude před zimou vrácen na původní místo,
aby byl pro chodce zajištěn bezpečný přechod přes řeku. Do konce roku by měla
být hotova komunikace k mostu a veřejné osvětlení. Takže Klášteráci a obyvatelé
přilehlých domků, než se projdou po novém mostě , musí se ještě na nějakou
dobu obrnit trpělivostí. Konečný termín úplného dokončení stavby je nyní
A.N.
květen/červen 2010.
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Závěr školního roku v našich školách
V měsíci červnu je ve škole nejvíc práce. Uzavírá se klasifikace za 2.
pololetí, hodnotí a rozebírá se celý školní rok. Děti se už nemohou dočkat
zasloužených prázdnin a učitelé zrovna tak. Po celoroční vyčerpávající práci
si volno plně zaslouží.
V naší škole jsme však kromě toho měli ještě několik dalších akcí, kterými
jsme se snažili ukrátit dětem čas těšení na prázdniny.

Loučení s dětmi v MŠ
Ve středu 17. 6. 2009 jsme se v mateřské škole oficiálně loučili s dětmi,
které po prázdninách nastoupí do 1. třídy. Předškoláci dostali tradiční albíčka,
knihy, drobné dárky a sladkosti. Na dopravním hřišti pro ně učitelky uspořádaly
dětskou diskotéku a pak čekala všechny děti hostina. Přechod z MŠ do ZŠ je
velmi významný krok v životě lidském. Vždyť s ukončením MŠ končí volný,
bezstarostný život malého človíčka a začíná nová, důležitá etapa, kde jsou již
povinnosti, práce, úkoly. Při slavnostním nástupu a fotografování dětí jsme se
neubránili slzičkám dojetí.

Školní výlety
I když jsme byli na krásném výletě k MDD, přesto jsme se ve čtvrtek 18. 6.
2009 vypravili ještě na tradiční školní výlety. Ty už si děti hradily samy.
Mladší žáci z 1. – 3. třídy jeli na Macochu. Prošli Punkevní jeskyně, projeli
se na lodičkách, podívali se do propasti Macocha. Výlet měli i s obědem
v restauraci Macocha nahoře na vyhlídce. Potom ještě přejeli do Rudic, kde si
prohlédli větrný mlýn.
Starší žáci ze 4. – 5. třídy se vypravili na zámek do Náměště nad Oslavou,
kde v zámeckém parku zhlédli zajímavý didaktickodivadelní pořad o době Rudolfa
II., o druhé polovině 16. století, o vrcholné renesanci a příchodu baroka v podání
skupiny Vladimíra Pěnkavy v rámci projektu Faber. Potom následovala prohlídka
samotného zámku. V poledne jsme pokračovali do jaderné elektrárny Dukovany.
Tady byli žáci rozděleni do skupinek a pod vedením odborných průvodců prošli
celé informační centrum, seznámili se s provozem, technikou, bezpečností a
dalšími zajímavostmi při výrobě jaderné energie. Zhlédli i několik jejich věku
přizpůsobených, zajímavých filmů o budování a provozu jaderné elektrárny
v Dukovanech. Exkurze se jim velmi líbila a poslouchali s patřičným zaujetím.
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Děti z mateřské školy si vyšláply pouze do okolí Předklášteří, ale i tento
výlet, spojený s opékáním špekáčků v přírodě a hrou Hledání pokladu, měl velký
úspěch.

Noc ve škole
Další velkou akcí na konci
školního roku bylo „spaní ve škole“.
26. 6. 2009 odpoledne přišli žáci znovu
do školy, ale s podstatně jinou výbavou
než obvykle. Přinesli si karimatky,
spacáky, pyžama, polštářky, zubní
kartáčky a někteří i plyšové mazlíčky.
Přišli totiž přespat ve škole. Ve svých
třídách si odstavili lavice a nejprve si
ustlali. Potom se šlo na hřiště, kde se
konaly sportovní hry – běh trojnohý,
hod na plechovou pyramidu, lovení rybiček, stříhání bonbónů se zavázanýma
očima apod. Za každou splněnou disciplínu dostaly děti značku do svého kupónu.
Za získané body si večer u ohně mohly vylosovat pěknou cenu. Po skončení her
následovalo opékání buřtů.
Velmi napjatě jsme čekali, až se začne stmívat, protože nás čekalo
vyvrcholení večera – stezka odvahy. Všechny děti se svými učitelkami odešly pod
Horku a odtud absolvovaly stezku odvahy, kterou jsme pro ně připravili. Po cestě
je čekalo nejedno překvapení – světlušky, blesky na obloze,bludičky, čarodějnice,
hejkal aj. A kdo to byl? Vychovatelky školní družiny, bouřka a k naší velké radosti
i rodiče, kteří se sami nabídli, že nám pomohou. Ani paní vychovatelky, ani
Valentovi či Havlátovi nebyli dětmi odhaleni. Čarodějnice, za které se maminky
převlékly, byly překrásné. Tatínkové zase vyluzovali hrůzostrašné zvuky a děti se
příjemně bály. Velmi zajímavé byly jejich reakce po absolvování stezky. Jak
různorodě se snažily zakrývat svůj strach. Ale šli všichni, nikdo to nevzdal. Jen
některé děti na sebe pro jistotu čekaly a šly ve větších skupinkách – co kdyby?
Bylo to moc fajn.
Po skončení noční hry už byla většina dětí tak unavená, že si samy řekly o
to, že chtějí jít spát. Noc ve škole proběhla naprosto v klidu a pohodě. No a ráno
po probuzení a ranní hygieně následovala snídaně. Snídali jsme buchty, koláče a
další dobroty, které nám napekly maminky a babičky žáků.To byla dobrota! Moc
děkujeme a máme radost, že se začíná rozvíjet i takováhle spolupráce školy
s rodinami. Měli jste vidět, jak si děti kontrolovaly ty „ svoje“ buchty.
A protože jich maminky a babičky napekly hodně, vzali jsme si je i na
sportovní den, který byl v sobotu 27. 6. 2009 jako III. ročník oslav otevření
víceúčelového hřiště v Předklášteří. Naši žáci sestavili 4 družstva a zahráli si
turnaj ve vybíjené. Odpoledne potom vystoupili žáci III. třídy se svou třídní
učitelkou. Předvedli sportovní gymnastickou sestavu, kterou si natrénovali pro
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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vánoční besídku. Opět sklidili velký aplaus. Bylo i občerstvení, skákací hrad a
volná zábava. Den se vydařil.
Ve své škole spali i zájemci z mateřské školy. I oni měli svou stezku odvahy
kolem kopečku na školní zahradě. Bylo to bezvadné.

Kurz první pomoci
Úplně poslední akcí školního roku 2008/2009 byl den před rozdáním vysvědčení
kurz první pomoci. Pan Jiří Kříž, DiS. ze společnosti NAVY Corporation s.r.o. a
jeho mladé pomocnice pro děti i dospělé připravili na 4 stanovištích základní
informace o poskytování laické první pomoci v případech ohrožení života nebo
zdraví a seznámili nás se zásadami základní problematiky organizace
poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Na prvním stanovišti byl úvod do první pomoci – přístup k bezvědomému,
resuscitace. U druhého stanoviště žáci zkoušeli ošetřit poranění pohybového
aparátu, u třetího se seznámili s otevřenými ranami, jak ošetřit krvácení, poranění
oka, poleptání. Na posledním stanovišti to pak byly popáleniny, tonutí a bodnutí
hmyzem.
Po návratu všech dětí si i dospělí vyzkoušeli něco z první pomoci, především
účinnou resuscitaci – umělé dýchání a masáž srdce – na modelu lidského těla.
Pokud se to dělá správně, není to žádná legrace. Dá to pěkně zabrat.
O absolvování kurzu obdržela škola certifikát. Tato akce byla, myslím, před
nadcházejícími prázdninami docela užitečná. Věříme však, že nikdo nebude první
pomoc ani potřebovat ani muset poskytovat a že se 1. září všichni zdraví a bez
úrazů sejdeme zase ve svých školách a třídách na prahu nového školního roku
2009/2010.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy

Zahájení nového školního roku 2009 /2010
Prázdniny jsou nenávratně pryč a ve školách se obnovil každodenní život. Naše
školy jsou krásně uklizeny, vyzdobeny a čekají na své žáčky. Letos k nám bude
chodit celkem 129 dětí – 81 žáků do ZŠ a 48 dětí do MŠ ( přijde 11 nových dětí).
Organizace škol vypadá následovně:
Mateřská škola
Ladislava Novotná – vedoucí učitelka
Naděžda Valachová – učitelka 1. třídy ( nejmenší )
– Myšky – 23 dětí
Mgr. Hana Kolaříková – učitelka 2. třídy
( starší a předškoláci ) - Medvídci – 25 dětí
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Jana Topinková – vedoucí školní jídelny
Eva Kroupová – vedoucí kuchařka
Marie Sojková – kuchařka
Magda Procházková – školnice MŠ
Základní škola
Mgr. Jaroslava Pohanková – třídní učitelka 1. třídy – 16 žáků
Bc. Denisa Krausová – třídní učitelka 2. třídy – 17 žáků
Mgr. Lenka Novotná – třídní učitelka 3. třídy – 12 žáků
Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy, třídní učitelka 4. třídy – 15 žáků
Ing. Eva Bauerová – třídní učitelka 5. třídy – 21 žáků
Hana Müllerová – učitelka 1. stupně ( za Ing. Vladimíru Dvořákovou, která
nastoupila v minulém školním roce na mateřskou dovolenou)
Marcela Šebková – vedoucí vychovatelka školní družiny
Marie Grossová - vychovatelka školní družiny
Ivana Topinková – školnice ZŠ
Při škole je zřízena školská rada, jejímž předsedou je Jaroslav Špaček.
Již od září se v našich školách rozběhne nejen pravidelné vyučování, ale i řada
doplňujících aktivit, které jsou v naší škole buď tradiční nebo zcela nové.
V MŠ to bude jazyková přípravka AJ, logopedie, výtvarný kroužek, keramika,
předplavecký výcvik a příprava pro předškolní děti s rodiči = edukativně stimulační
skupinky. Již druhým rokem bude fungovat tzv. „nespavá třída“, která bude letos
naplněna předškolními dětmi.
V ZŠ se kroužky rozběhnou od října. Bude to jazyková přípravka AJ pro žáky 1. a
2. třídy, výtvarné kroužky, keramika, hra na zobcovou flétnu, muzejní kroužek při
Podhoráckém muzeu v Předklášteří a další aktivity podle zájmu dětí. Nepovinný
předmět náboženství římskokatolické bude také od října vyučovat pan kaplan.
Plán nejbližších akcí
21. 9. 2009 přijede do MŠ pan Ševčík , herec z divadla Radost v Brně,
s pohádkou Medvídek na cestách.
25. 9. 2009 se žáci 5. třídy vydají do ZOO Brno, kam si pojedou převzít cenu za
umístění ve výtvarné soutěži „Šelmy“ z loňského školního roku .
29.9.2009 se v naší škole uskuteční výchovný koncert pro MŠ i ZŠ s názvem
„Říše královny hudby“.
5. 10. 2009 jede MŠ do Jezírka v Brně – Soběšicích na výukový program „ Barvy
podzimu“.
18. 10. 2009 uspořádáme již 3. ročník Drakiády na Klínku v Předklášteří.
27. 10. 2009 přijede do Předklášteří Divadlo Špílberg s pohádkou Bob a
Bobek. Představení se uskuteční v sále Obecního úřadu v 10,00 hodin
dopoledne a bude přístupné i veřejnosti.
Podrobné informace o všech akcích budeme zveřejňovat na vývěskách a
případně upřesňovat.
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Přeji všem zaměstnancům školy, dětem i rodičům úspěšný start do nového
školního roku, radost z práce a minimum starostí.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy

HELE LIDI
15. září 2009 proběhla na naší škole velmi zajímavá a poučná akce pro žáky 3. –
5. ročníku. Navštívily nás dvě lektorky Občanského sdružení SLEPÍŠI ( odvozeno
od slova slepí) z Tasova na Vysočině s výchovně vzdělávacím programem HELE
LIDI. Tento program představuje zajímavou a hravou formou zdravotní postižení
nevidomost. Jedna z lektorek byla nevidomá od narození a seznámila děti s tím,
jak se zachovat při setkání s nevidomým člověkem na ulici, jak se používá
slepecká hůl a jak nevidomí nahrazují chybějící zrak jinými smysly.
V úvodu programu si všechny děti zavázaly oči šátkem, pomocí nevidomé
lektorky se usadily na svá předem určená místa a zkoušely si hmatovou orientaci
– pomocí hmatu rozeznávaly předměty, které jim dávala lektorka do ruky.
Vyzkoušely si také, jak mezi sebou nevidomí pomocí doteků a slov komunikují.
Pak se testovaly sluchové schopnosti – děti určovaly zvuky každodenního života .
Když si žáci odstranili šátky z očí, seznámili se s pomůckami, které nevidomí
používají ve svém každodenním životě. Na řadu přišla i zkouška vedení
nevidomého a na závěr byl prostor pro dotazy všeho druhu.
V druhé části výukového programu představily lektorky dětem Axmanovu techniku
modelování pro zdravotně postižené. Všechny zúčastněné děti si pod vedením
nevidící lektorky vyzkoušely vymodelovat z hlíny obličej.
Na závěr obdržel každý účastník programu propagační materiál, odnesl si
vlastnoručně vymodelovanou masku a asi velmi silný zážitek. Do školy jsme od
lektorek dostaly na památku krásnou kachli se symbolem toho, jak hmat
nahrazuje nevidomým oči a několik výtisků programu o lidech se zdravotním
postižením k využití ve výuce. V tomto programu je pomocí Braillova slepeckého
písma zašifrovaný vzkaz, na který děti po vyluštění pomocí slepecké abecedy
mohou do Tasova odpovědět.
Toto setkání bylo velmi milé a poučné. Snad zůstane dobrý pocit i v dětech a ony
se budou umět k takto postiženým občanům pěkně a hlavně správně chovat.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
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Takto vzpomíná na letošní léto
Maruška Kolaříková ze 3.třídy

Osmý ročník závodu Železný Empík má vítěze
Na dvě stovky dětí ze 23 základních škol z Brna a okolí se dne 17. 9. 2009
v areálu pisárecké Riviéry zúčastnilo tradičního branného závodu nazvaného
Železný Empík 2009. Osmý ročník soutěže připravili strážníci z Odboru prevence
Městské police Brno a záštitu nad ní převzal starosta Městské části Brno-střed
Libor Šťástka. I přes nepřízeň počasí musely děti co nejrychleji zdolat asi
tříkilometrovou trať a úspěšně se na ní vypořádat s řadou překážek,
vědomostních otázek a dalších soutěžních disciplín.
Soutěžní družstva byla rozdělena do tří kategorií: na žáky 4. a 5., 6.
a 7. a 8. a 9. tříd. V nejmladší kategorii zvítězil tým 5. třídy Základní školy
z Předkláštěří, žáci 4. třídy obsadili velmi pěkné 8. místo ( mezi 27
zúčastněnými družstvy).
Naši soutěžící: 5. třída – Kristýna Lorenzová, Tereza Lorenzová, Pavel Vítek
4. třída – Kateřina Hamanová, Dušan Pavelka, Radek Vejrosta
Více na www.mpb.cz, odbor prevence
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CO NOVÉHO V DĚTSKÉM DOMOVĚ ?
DOBRODRUŽNÁ AKCE DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Víte co dělá kůň v noci? Určitě spí. Ale jak? Vleže nebo vestoje? Povídá si
s koňskými kamarády? Nebo je ve stáji ticho?
Jasno jsme si udělali jedné červnové noci. Po domluvě s paní Janou
Prokopovou, majitelkou Ranče Loučka v Předklášteří se uskutečnilo naše již
druhé spaní u koní. Tentokrát přímo v konírně.
V sobotu po obědě jsme naložili vozík jídlem, spacáky, nandali batohy na záda
a vydali se na krátkou cestu z domova na ranč.
Během odpoledne jsme pomohli navozit slámu a seno, roznést vodu a pomohli
při úklidu výběhů našich koňských kamarádů. Ještě jsme si stihli nachystat naše
ložnice přímo v konírně.
Večer směřoval jen k potvrzení našich domněnek. Ale předtím jsme si opekli
jídlo přímo na ohni, s chutí si zazpívali a celí nedočkaví čekali na noc.
A jak to dopadlo? Převážná většina koní při spaní stojí, ale někteří nepohrdnou
měkce vystlanou slámou a položí se. O nočním tichu nemůže být ani řeč. Některý
koník si pochroupává na seně, jiný podupává nervózně v boxu a některému se
nelíbí naše pochichtávání a tak nám to dá hlasitým zaržáním najevo. Také kočičí
kamarád chce projevit svou náklonnost a přináší noční úlovek – roztrhaného
ptáka. Ráno jsme všichni srdnatí a zapomínáme na noční strašidelné zvuky.
Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem na Ranči Loučka, kteří se o nás
starají a věnují svůj čas při každé středeční návštěvě i mimořádných akcích, jako
bylo naše „spaní u koní“. Všem hodným lidem a zvířecím kamarádům, kteří nám
dětem z dětského domova projeví trpělivost, náklonnost a lásku.
Děti a teta Zdena z DD Předklášteří.
Jak jsme jeli prodávat na jarmark do Olomouce
V letošním roce se poprvé děti z Dětského domova v Předklášteří zúčastnily
akce, kterou pro dětské domovy organizuje Nadace Terezy Maxové. Jmenuje se
Jarmarky pro šikovné ručičky. Děti mají za úkol vyrobit nejrůznější dárkové
předměty jako například šperky, výrobky z textilu či keramiky a nadace
zorganizuje možnost tyto výrobky dětí prodat na jednodenním jarmarku. Moravské
dětské domovy prodávaly v pátek 12. června v Olomouci na Horním náměstí.
Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak si Vašek, Petr, František, Maruška a Boženka
měli možnost ozkoušet na vlastní kůži, kolik námahy dá vlastním úsilím vydělat
peníze. Podařilo se prodat přes 100 výrobků, které děti pečlivě vyráběly už několik
měsíců před akcí. A protože polovina ze zúčastněných 28 dětských domovů
z Moravy bude mít možnost se ještě v září prezentovat na celostátním jarmarku
v Praze, těšíme se, že si i s nově získanými zkušenostmi v září akci zopakujeme.
Držte nám palce!
Děti z DD Předklášteří
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Ohlédnutí za školním rokem 2008/2009 v Dětském domově
V Dětském domově v Předklášteří jsme měli v minulém školním roce 27 dětí. O
tyto děti se staralo 9 vychovatelek a 4 asistentky. Nemalou zásluhu na fungování
tohoto zařízení měl p. ředitel a celý provozní personál. Tito lidé se starají o to, aby
se zde cítily jako doma.
V průběhu tohoto školního roku jsme pro děti pořádali různé akce. V září byly
týden na ozdravném pobytu v Ramzové, v listopadu a prosinci se připravovaly na
Vánoce, nacvičovaly tanečky a písničky na vánoční besídku, ozdobily si svůj
domov vánočními ozdobami a 16 dětí, které zůstaly v domově, navštívil Ježíšek.
Než se děti rozkoukaly, tak do parku přišlo jaro. Přineslo sluníčko a také práci.
Děti se hned zapojily, hrabaly starou trávu a čistily cestičky. Za odměnu se pak do
po pěkně upraveném parku mohly vozit na kolech a ti menší na koloběžkách. Aby
se děti nenudily, tak vychovatelé pro ně připravili různé akce: účast na Tišnovské
padesátce, muzikály Adéla ještě nevečeřela a Mona Lisa v Praze, návštěvy
divadelních a filmových představení, turistické výlety do okolí, běh na Klínek,
míčové dovednosti, soutěž v jízdě na kole a kolečkových bruslích a spoustu
dalších činností. V červnu oslavily Den dětí a připravovaly se na letní prázdniny.
Na konci června se 10 dětí zúčastnilo tábora na Brumově. Některé děti odjely na
prázdniny domů za rodiči a některé zde zůstaly. Také pro ně byl připraven nabitý
program.Letní dětské tábory, pobyt v dětském domově v Mikulově, víkendové
stanování na Ranči Loučka kam děti chodily celý rok na hipoterapii, týdenní pobyt
v Penzionu u Výletů, turistické vycházky a výlety do okolí a ještě mnoho dalších
zajímavých akcí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim sponzorům, kteří měli srdce na dlani
a dětem věnovali nějaký sponzorský dar, nebo jinak pomohli ke zlepšení života
dětí v dětském domově.
Jsou to: Firma ZOKO Lomnička, Kino Svratka, MSDU Praha, Nadace Terezy
Maxové, Ranč Loučka - paní Prokopová, Rádio KISS HÁDY, Reklamní agentura paní Řehořová, restaurace U Legionáře - paní Preislerová.
Bc. Marta Doležalová-vedoucí vychovatelka ZŠ a DD Předklášteří
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KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Událo se před ...
... 470 lety
Klášter Porta coeli a obec Předklášteří v roce 1539
Správa obecní: Podle urbáře kláštera tišnovského z r. 1539 bylo zde usedlých
poddaných a chalupníků 35. Platy odtud vycházejí vrchnosti: Úrok o sv. Jiří 3 tol.
15 kr. 5a1/2 d., o sv. Duše sýrů 25 a ½, ze Svratky o sv. Janě od rybářů 2 tol.15
kr., z řeky Loučky o sv. Jiří 1 tol., úrok o sv. Václavě 3 tol.14 kr. 2 d., 30 slepic,
590 vajec o sv. Václavě, z kopanin platu při sv. Martině18 tol., při Vánocích
každoročně z řeky Svratky 5 tol.
Platy a užitky běžné: V téže vsi Předklášteří jest mlýn, jenž se pronajímá za roč.
140 tol., valcha, z níž se platu ročního dostává 30 tol., 2 kotle vinopalné s užitkem
2 tol., rybník, který se tříletým plodem 100 kop na dvě tepla nasazuje, a když se
loví, přináší užitku 500 tol., z drůbeže jest hotových 250 tol., z druhého rybníku při
vsi na vejtah 10 tol., z lesu jedlového, jehož se užívá k řezání prken, dělání
šindele a kolíčků vinohradních, k stavení , k pivovaru a jiné potřebě klášterské 50
tol., třetí rybníček u vsi se nasazuje plodem ročním (kaprovým) a vynáší 10 tol.,
čtvrtý rybníček, v němž se ryby pro kuchyň chovají, který se kdykoliv přidává. Jest
i strouha, která na mlýn jde, když se časem letním srážívá, v ní se všelijakých ryb
a raků polapí za 3 tol.
Povinnosti robotní lidí předklášterských: Obilí ozimní i jaré žati všickni
společně jsou povinni. Strava se jim dává 107 dní.Též jsou povinni na lukách
sena sušiti a hrabati kromě louky pod rybníkem, na hon veliký i malý choditi,
v kuchyňské zahradě při klášteře pleti, kdy se jim poručí, při rybnících loviti, a kteří
koně mají, ryby od nich odvážeti.
Všechen užitek platů běžných a robot činil 527 tol. 4 kr.
Z klášterního dvoru a pivovaru vycházel roční užitek 2.496 tol.20 gr., k onomu
patříly 2 chmelnice a velká štěpnice. Sládek musil chmelnici „ na Stranglově“
vzdělávati.
(Převzato z knihy Václava Odvárky Tišnovský okres)
M. Kulhánková
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ DO KONCE ROKU 2009
Datum

Program

Poznámka

xx.xx ?

+ Posezení s legendou sportovního
vysílání let minulých – Karolem Polákem
(program s hudbou)

Vystoupení
je v jednání

Králíci z klobouku – divadlo Špílberk

Pro MŠ+ZŠ
a malé děti

27.10.
10.00hod.
15.11.
15.30hod.
28.11.
po celý
den

Koncert pěveckého sdružení Rastislav
v bazilice P.Marie
Jarmark- škola, vánoční výstava ČČK,
zabíjačka na náměstí, country kapela
Poutníci,rozsvěcování stromku

5.12.

Mikulášská zábava

19.12.

Vánoční posezení v Železném

společně s
MP

akce MP

+ v současné době byl návrh schválen RO a možný termín je v jednání

VÍTE CO JE NOVÉHO V MIKROREGIONU PORTA
Stavba cyklostezky nabírá obrátky
Sdělení úřadu Regionální rady o finanční podpoře projektu Cyklostezka
Předklášteří s přemostěním Svratky ze zdrojů Regionálního operačního programu
byla pro žadatele, kterým je MP velkým povzbuzením, ale současně výzvou ke
splnění náročné administrativy před zahájením stavby.
Právě ve fázi přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby se objevily
problémy, jejichž vyřešení znamenalo zpoždění v časovém harmonogramu
realizace stavby. Tato skutečnost spolu se zvýšením rozpočtu stavby tak oproti
údajům v žádosti o poskytnutí podpory se nám jevila natolik závažná , že jsme
měli obavy o možnost projekt realizovat. Díky odsouhlasení změny
harmonogramu stavby i výše nákladů poskytovatelem dotace se naše víra
v realizaci stavby opět upevnila. Pak jsme provedli výběr zhotovitele stavby,
Inženýrské konstrukce a stavby, s.r.o. Olomouc, které ze 7 uchazečů nejlépe
splnily zadání investora stavby. Následně byla uzavřena obsáhlá smlouva
s poskytovatelem dotace z Regionálního operačního programu a také smlouva se
zhotovitelem stavby.Po předání staveniště v červenci se začátkem srpna rozběhly
stavební práce, což jistě neuniklo pozornosti Vás mnohých občanů i cyklistů, kteří
budou stezku a lávku v budoucnu jistě rádi využívat. Velká informační tabule
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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umístěná u staveniště hlásá: Tato stavba je spolufinancována Evropskou unií, což
představuje 5.726.034,- Kč. Z národních veřejných zdrojů podpora činí 505.238,Kč, zbývající náklady do výše 7.836.924,- Kč je příspěvek, který poskytne obec
Předklášteří. Pro stavebníka to však znamená dodržet nejen termín stavby, ale
řadu dalších podmínek, které určuje smlouva o dotaci. Harmonogram stavby
stanoví předání ukončené stavby do 31.5.2010. Po úspěšném provedení
kolaudace předpokládáme zahájení provozu koncem června 2010. Tím se naplní
záměr propojení sítě cyklotras nejen v mikroregionu, ale bude zajištěna i
návaznost na cyklotrasu A1 Praha-Brno a budoucí trasu EUROVELO 4, která
vede přes Předklášteří a dále údolím Svratky do Nedvědice. Významná kulturní
památka klášter Porta Coeli tak bude i pro cykloturisty dobře dosažitelná. Pro
uskutečnění stavby Mikroregionem Porta je významná spoluúčast obce
Předklášteří, která se na realizaci významně podílí. Při této příležitosti bych chtěl
ocenit pochopení zastupitelstva obce a zejména součinnost starosty obce při
řešení problému v přípravě i vlastním průběhu stavby. Do úspěšného ukončení
stavby je ještě daleko. Jsem však přesvědčen, že společným úsilím nyní zejména
zhotovitele stavby firmy IKS, s.r.o. Olomouc, se dílo včas a v dobré kvalitě podaří
uskutečnit. Přejme si i dobré počasí, které nám v minulých deštivých měsících pro
stavební práce nepřálo.
Ing.O.Merta

.DAR MIKROREGIONU PORTA POVODNĚMI POSTIŽENÉ OBCI.
Letošní ničivé povodně zasáhly koncem června velkou oblast Olomouckého a
Moravskoslezského kraje. Ihned v průběhu povodní byla na podnět Ing. Výlety,
člena ZO nabídnuta pomoc krizovému štábu v Nové Jičíně, s návrhem umístění
skupiny dětí z postižených oblastí v penzionu na Moravci, jehož je majitelem.
Náklady na pobyt dětí by byly hrazeny z darů jednotlivých obcí MP. S touto
nabídkou jsme však neuspěli, protože rodiče dětí je nechtěli v této krizové situaci
pouštět tak daleko od svých domovů. Proto bylo navrženo a schváleno, aby každá
z obcí MP přispěla určitou částkou ke společnému finančnímu daru pro některou
z postižených obcí. Na sbírce se podílely všechny obce mikroregionu a podařilo
se dát dohromady částku 100.000,- Kč. Obnos jsme chtěli předat menší obci,
méně mediálně známé, protože tyto postižené obce mají jistě větší problém
zajistit prostředky pro nápravu škod, než ve sdělovacích prostředcích uváděné
větší a známější obce. Byla vybrána obec Vlčice, která má asi 460 obyvatel a
nachází se v blízkosti česko-polské hranice pod Rychlebskými horami v okrese
Jeseník. Katastr obce má rozlohu více než 1700 ha a k obci je přidruženo několik
místních částí a osad.
Při povodni, která zasáhla obec v noci dne 26.6.2009 zahynuli dva lidé. Dne
10.září 2009 jeli předseda MP Ing.Merta a starosta obce Předklášteří A.Nahodil
předat sebranou finanční částku starostovi obce Ing.Fojtkovi. Starosta této obce
Ing. Fojtek nás seznámil s průběhem povodně v katastru obce a ukázal nám
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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dosud stále ještě neodstraněné škody, které napáchal přírodní živel osudné noci.
Od pondělí do pátku 26.6. napršelo 140mm srážek, voda stála všude na polích,
lukách i cestách. V pátek v 17.00 přišla prudká bouře, při které napršelo 35 mm a
následně ve třičtvrtě na deset přišla náhlá půlhodinová bouře se srážkami 65 mm,
která rozběsnila všechny potoky a potůčky kolem obce. Při této bouři jeli místní
dobrovolní hasiči čerpat vodu ze sklepa domku v místní části Vojtovice, kam byli
přivoláni. S hasičským vozem přejeli přes mostek potoka, kde uvízli v bahně.
Velitel hasičů pan Staněk se odešel podívat za vozidlo, zda by šlo vyprostit, když
vtom se přihnala mimo koryto potoka dva a půl metru vysoká vlna, která strhla
mostek a také jej. Ihned začalo pátrání po
pohřešovaném.
Byl
povolán
HZS
z Olomouce, který ve 3.00 hod ráno musel
pátrání přerušit z důvodu vysokého stavu
vody. Během následujícího dne byl nalezen
utonulý hasič a ještě bylo
oznámeno
pohřešování dalšího občana obce, který byl
později také nalezen mrtev.
Škody na majetku obce byly vyčísleny na
54 mil.Kč, 11 mil. na majetku kraje a 3 mil.
na majetku občanů. Tyto škody budou někdy
v budoucnu určitě odstraněny také s naší
malou pomocí. Bohužel ztracené životy již nikdo nenahradí. Proto byla částka
25. 000,- Kč z naší sbírky určena rodině utonulého. Nám nezbývá nic jiného než si
přát, aby se nám obdobné tragedie velkým obloukem vyhýbaly a stane-li se někdy
něco podobného u nás, aby se našel někdo, kdo bude ochoten podat pomocnou
ruku také nám.
( na snímku starosta obce Vlčice při podpisu smlouvy)

A.N.

...MIKROREGION PORTA SE PŘEDSTAVIL V ŽELEZNÉM...
10 let spolu …
Výstava se konala u příležitosti 10. výročí trvání Mikroregionu Porta od 5. do
20. září v kulturním domě v Železném. Navštívili jsme ji s žáky 4. a 5. třídy ve
čtvrtek 17. září. Počasí nám nepřálo. Vydali jsme se přes Lomničku do Železného
pěšky. Po celou cestu drobně pršelo, a tak jsme byli rádi, že jsme se mohli
v kulturním domě v Železném posadit a zhlédnout nejprve zdařile připravenou
upoutávku. Prostřednictvím videonahrávky jsme byli seznámeni s vycházkovými
trasami na zajímavá místa všech osmi obcí celého Mikroregionu Porta.
A pak už jsme s dětmi prohlíželi vystavené panely a doprovodné materiály
jednotlivých obcí. Na úvodním panelu jsme se dozvěděli něco o historii a přínosu
našeho mikroregionu. Celá výstava neměla jednotné aranžmá, ale to právě bylo
velmi zajímavé. Každá obec si sama rozhodovala o výběru materiálů. Děti měly
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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možnost poznat některé zajímavé osobnosti, prohlédnout si fotografie ze
současnosti i z dob dávno minulých, zaujaly je kroje, starý proutěný kočárek,
hasičská trubka, stará máselnice, podzimní aranžované vazby, staré kuchařky,
památník, poválečné potravinové lístky a další. Celá expozice měla mezi dětmi
velký ohlas a ocenili jsme ji nejen my učitelé, ale podle návštěvní knihy i celá řada
dalších hostů, kteří do Železného zavítali před námi.
Eva Bauerová

.

SPORT V OBCI

.

TJ SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – ODDÍL VOLEJBALU
Po ukončení krajských žákovských soutěží, ve kterých se chlapci umístili na konečném 11.
místě (z 14. družstev) a dívky na 14. místě (z 23. družstev),jsme zahájili tréninky na hřišti.
V rámci přípravy se nejlepší zúčastnili turnajů dospělých pořádaných Sokolem Předklášteří a
to turnaje smíšených družstev a turnaje žen vždy o přeborníky ČOS. V obou turnajích
zanechali hráči a hráčky výborný dojem na všechny, kteří je viděli, i když skončili mezi
posledními.
Dále se naše mládež zúčastnila několika turnajů s dobrými výsledky.
TURNAJ ŽÁKYŇ 16.5.2009 – ÚJEZD U BRNA
TJ Sokol Újezd u Brna pořádal turnaj žákyň, na který byly pozvány i naše dívky. Po dobrých
výkonech bylo pro ně odměnou 2. místo spojené s drobnými dárky a sladkostmi.
TURNAJ MLÁDEŽE 7.6.2009 – ROSICE
Na pozvání volejbalového klubu Rosice jsme se zúčastnili místního turnaje mládeže, kterého
se účastnila jak družstva dívek tak i chlapců. Turnaje se účastnilo pět družstev, dvě
chlapecká a tři dívčí. Naši hráči i hráčky převyšovali soupeře ve všech směrech a po zásluze
ve svých kategoriích vyhráli. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Karel Kouřil, nejlepší hráčkou
Šárka Dvořáková.
TURNAJ ŽÁKYŇ 13.6.2009 - PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Druhou červnovou sobotu jsme pořádali na hřišti 2. ročník letního turnaje dívek. Předem se
přihlásilo 9 družstev, nakonec ale přijelo 11 družstev. Tato družstva byla rozlosována do tří
skupin, každá skupina na jednom hřišti – dvě antuková a jedno umělá tráva. Zápasy se hrály
systémem na dva odehrané sety. Turnaj byl zahájen v 9 hodin. Naše děvčata odehrála dvě
utkání ve skupině s družstvem KP Brno a Lokomotivou Břeclav a postoupila po jednom
vítězství a jedné remíze do finálové skupiny. Zde byla utkání hrána vyřazovacím způsobem.
V semifinále porazila děvčata svého soupeře z Břeclavi a postoupila do finále. V posledním
zápase již na holky padla celodenní únava a finále prohrály. Turnaj vyhrála děvčata z Ivančic
a po zásluze si odvezla první cenu, naše dívky skončily na druhém místě a bronzovou příčku
si odvezla děvčata z Lokomotivy Břeclav.
Celý den bylo nádherné počasí a tak všichni odjížděli spokojeni jak s hrou tak celkovým
průběhem. Odměnou všem byly chuťově hodnotné ceny. Všichni se již letos těší na příští
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ročník.Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům, kteří se zasloužili o zdárný
průběh turnaje.
TURNAJ MINIVOLEJBALU 20.6.2009 - DRÁSOV
Za účasti 31 družstev se uskutečnil v Drásově turnaj v minivolejbalu pro mládež do dvanácti
let. Za náš oddíl se ho účastnili tři chlapci. Minivolejbal se hraje na menším hřišti (6x4,5m) ve
trojicích. Pravidla jsou stejná jako ve velkém volejbalu, pouze nesmí být odehrán první míč
přes síť k soupeři. Naši chlapci skončili v čtyřčlenné skupině poslední a hráli o 25. místo.
V další fázi turnaje se hrálo vyřazovacím způsobem a po dvou vítězstvích nakonec skončili
na 25. místě. Odměnou byl fotbalový míč, který bude vhodný pro rozcvičení při fotbálku.
SOUSTŘEDĚNÍ PRUDKÁ.
V letošním roce jsme opět s naší mládeží absolvovali volejbalové soustředění. Soustředění
se tentokrát uskutečnilo v areálu rekreačního střediska Prudká ve dnech 27.-30.8.2009 a
zúčastnilo se ho 9 chlapců a 12 dívek. Odjezd všech byl hromadný ve čtvrtek v poledne od
hřiště. Za hodinu jsme již byli všichni na místě, ubytovaní a připravení na první trénink.
Ubytování bylo v tří a čtyřlůžkových chatkách. Všichni měli zajištěnu plnou penzi v pěkné
jídelně včetně dopolední a odpolední svačiny. K dispozici byla dvě volejbalová hřiště, cca
200 metrový okruh a nádherné okolí pro výběhy. Jako třešnička na dortu pro odpočinek a
uvolnění byl bazén, ve kterém všechny děti při každé příležitosti dováděly.
Vedení soustředění zajišťovalo trio Kotas, Topinková a Dvořák.
Tréninky jsme zahájili již ve čtvrtek odpoledne. Každý den bylo naplánováno něco jiného se
zaměřením na fyzickou připravenost a rovněž na volejbalovou techniku a herní činnosti.
Denní rozvrh všech účastníků vždy zahájila ranní rozcvička. Po snídani následovala
dopolední dvouhodinová tréninková fáze zaměřená na fyzickou přípravu. V poledne
následoval oběd a polední klid byl vyplněn koupáním v bazénu. Od dvou hodin byla druhá
tréninková fáze tentokrát zaměřená na herní činnosti. Po večeři měli všichni volno a den
končil večerkou. Ve čtvrtek večer sehráli chlapci a dívky přípravné utkání s výběrem
Doubravníka (smíšené družstvo dospělých) s výsledkem 3:1 pro naši mládež. Jedinou
kaňkou na jinak skvělých dnech byl sobotní dopolední déšť. Celé soustředění bylo
zakončeno nedělním obědem, po kterém všichni odjeli domů.
Soustředění splnilo naše očekávání hlavně ve stmelení kolektivu a ve změně prostředí pro
trénink. Počasí nám vyšlo výborně, ubytování a jídlo bylo skvělé a možnosti na trénink byly
také dobré (dvě volejbalová hřiště, krásné terény v okolí a rovněž krásná příroda).
Soustředění bylo přípravou na novou sezónu 2009/2010, ve které budou naši mladší hoši hrát
krajskou soutěž žáků, starší hoši budou hrát krajskou soutěž juniorů a kadetů a dívky budou
hrát krajskou soutěž juniorek. Všechny soutěže se uskuteční od října až do března. Domácí
utkání a tréninky budou v ZŠ 28. října v Tišnově, se kterou již od loňského roku úzce
spolupracujeme.
Zdeněk Dvořák
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Lípa
Byl jsem požádán napsat několik článků o dřevinách do našeho obecního
časopisu. Když se začne hovořit o stromech, nemohu začít jinak než o našem
národním symbolu - stromu, který se line českou historií.
Čeleď lipovité obsahuje asi 35 rodů s více než 300 druhy, rozšířenými téměř
po celé zeměkouli, převážně však v teplých oblastech. U nás je nejvíce v lesích a
parcích rozšířena lípa srdčitá a velkolistá, v parcích ještě lípa plstnatá.
Lípa je lesnicky a sadovnicky pěstovaná dřevina, často používaná do
alejových nebo solitérních výsadeb. V lesnictví je ceněn její význam jako dřeviny
meliorační a půdoochranné - opadem půdu chrání a zlepšuje!
Dřevina má poměrně malé nároky na světlo, úspěšně roste i ve spodních
patrech smíšených porostů, kde silně zastiňuje půdu. Omezuje výpar z půdy a
udržuje tak příznivý režim vzdušné vlhkosti. Dobře roste v písčitohlinitých půdách,
ale i na půdách skeletových s dobrou zásobou dusíku.
Lípa se na našem území pravděpodobně objevila už v průběhu mladších
třetihor, pak střídavě ustupovala a navracela se až do boreálu (období před 97008000 lety), kde tvořila na našem území součást smíšených lesů s duby a javory.
Nejvyššího přirozeného zastoupení na našem území lípa dosáhla v první pol.
atlantika (období před 8000-6000 lety), ale po té došlo k ústupu před šířícím se
smrkem. K razantnímu ústupu dále došlo v průběhu epiatlantika (před 4000-1250
lety) v důsledku šírení se buku a počátků zemědělské činnosti člověka (= těžba
lýka a lesopastevní způsob hospodaření). K nejvýraznějšímu poklesu zastoupení
lípy na našem území došlo v posledních třech stoletích v důsledku zavádění
smrkových a borových monokultur.
•Dřevo lípy je jedno z nejlehčích!
(lehčí je pouze ve vyschlém stavu vrba , topol černý nebo vejmutovka)
porovnání :lípa 420 kg/m3
vrba 370 kg/m3
vejmutovka 320 kg/m3
topol 370 kg/m3
•Dřevo lípy je jedno z nejměkčích!
(pro svou měkkost do 350 kg/cm2 je klasifikováno jako velmi
měkké a proto je vyhledáváno pro řezbářské účely, nebo na včelařské rámky i úly,
poněvadž včelaři se snaží snížit váhu těchto částí s kterými manipulují na
minimum).
•Lipový květ z lípy srdčité a velkolisté je účinný prostředek v lidovém léčitelstvíodvar má potopudný, protizánětlivý, spazmolitický a diuretický účinek
(Pozor !! poměr léčivých látek v květu lípy americké a plstnaté někdy zvané
stříbřité - není vyrovnaný, tudíž nevhodný).Teplý odvar z lipových květů oslazený
medem pomůže v mlhavých zimních měsících vypotit a vyhnat z těla chřipku nebo
virózu. Jako včelař si však také neodpustím připomenout, že med se nesmí dávat
do odvaru nebo čaje teplejšího jak 45°C, jelikož vyšší teplota v me du sníží léčivé
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 20 -

Život obce Předklášteří 2008

enzymy a na teplo citlivé látky. Z medu se potom stane pouhý cukerný roztok
zbavený svých dietetických a léčivých účinků.
I když využití lípy v lesnictví ve smyslu prodeje dřeva jako takového nemá
velký význam, naopak lípa jako dřevina v porostech je nezastupitelná. Dokáže
nám to na stanovištích, kde si již pro nepříznivé podmínky-podloží, vysýchavé
stanoviště, nevíme rady a na těchto místech dokáže porost svým opadem
připravit. Dobrý příklad takového stanoviště je samotný vrch Horky. A nejen to,
dokáže ho i ochránit před bořivým větrem. Vzpomínám na svůj předchozí lesnický
úsek, kde na hradčanském kopci, kterési jaro, dokázal bořivý vítr poválet i mladé
boro-modřinové mlaziny (to už je co říct !) a vedle na tu spoušť neochvějně bez
jediného zlomu či vývratu shlížel krásný štíhlý lipový porost.
Jako milovník medového cechu si neodpustím vyzdvihnout lípu jako
výjimečnou dřevinu, která dokáže současně a v takové množství poskytnout
včelám pyl, nektar a v některých létech i medovici! V jedné písni se zpívá o
období květu lípy, že po takovém včelím mejdanu má včelař plné plásty. Ano,
skutečně nás včelaře potěší tato voňavá květenství a jejich dary- mnohdy již jako
tečka za obdobím snůšky.
A když už přiznávám své lásky, tak tou další je turistika. A zvláště u této si
nedovedu naši krásnou českou krajinu bez lípy u křížku, nebo kapličky představit.
V našem okolí je těchto krasavic několik. Snad všichni známe stromořadí k Porta
coeli. Lípy jako věneček také zdobí hřbitůvek na Stráňově, a nebo jedna dáma
stráží křížek pod křižovatkou silnic ke Kalům a Loučkám. Ta jistě pamatuje, když
formani ještě pobízeli koně po staré cestě k Střemchoví. A abych nezapomněl na
pramámu všech lip, až pojedete přes Telecí u Poličky, nezapomeňte se s pokorou
zastavit u jedné z nejstarších a nejmohutnějších českých lip. Je jí podle
odborného odhadu okolo 700 let! Obvod kmene měří téměř 12 m, výška koruny
25 m. Je zvána jako Lukasova zpívající lípa.
Legenda vypráví o tajném Českém bratru, který
v době náboženského útlaku v prostorné a
tehdy uzavřené dutině stromu nalezl úkryt při
opisování Nového zákona i zakázaných žalmů.
Svítil si lojovými svíčkami, texty si prozpěvoval
a při šumění rozložité koruny vznikal dojem, že
zpívá lípa. Doporučuji si k ní udělat výlet
v červenci až bude kvést, to uslyšíte zpěv, ne
sice Lukasův, ale včelí určitě…

revírník Jaroslav Špaček
Lukasova zpívající lípa v Telecí
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl, ten v našich srdcích
žije dál, ten nezemřel. Dne 28.září tomu budou tři roky, kdy nás
opustil pan Rudolf Panáček. Za vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi děkují Lubomíra a Marie, dcery s rodinami

Dne 16.září 2009 uplynulo již 10 roků od úmrtí paní Květoslavy
Opatrné. Stále vzpomíná manžel s rodinou. Děkuji přátelům a
známým za tichou vzpomínku.

30.července uplynulo 10 roků, kdy nás navždy opustil pan
Josef Kolář. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti
s rodinami.

DOMOV PRO SENIORY PŘEDKLÁŠTEŘÍ
VÁS ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7.října 2009 od 10.00 do 17.00 hod.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELÉ DOMOVA
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NOVÉ ZPRÁVY Z DOMOVA SENIORŮ
Opět zdravíme obyvatele Předklášteří, se kterými se chceme podělit o další
prožité půlroční období tohoto roku. Nyní prožíváme krásné letní dny, které nám
umožňují procházky po pěkném okolí našeho domova. Hodně obyvatel Předklášteří
se může pochlubit hezky upravenými domy s předzahrádkami.
Je na co se dívat a vzpomínat, jak i my, jsme se starali o svá původní obydlí a
zahrádky. Rovněž i okolí našeho domova se má čím pochlubit, žijeme na pěkně
upraveném a udržovaném místě .
Aby život stál za to, měli bychom si najít nějaký cíl, nebo důvod pro co žít. Když
vám přiblížíme život v předešlém půlročním období, tak můžeme konstatovat, že se
nenudíme a každý si najde činnost, která je mu blízká a zajímá ho. Můžeme se zapojit
do různých zájmových činností, ať jsou to stolní hry, ruční práce, skupinové cvičení,
paměťové cvičení, nebo nově zavedená ,,autoturistika“. Je to pro nás příležitost,
naplánovat si výlety do okolí, které známe a je nám blízké.
Dále jsme měli příležitost si letos poprvé vyzkoušet pěstování květin a zeleniny
v mobilních zahrádkách. Tento způsob pěstování mohou využívat i ti z nás, kterým
zdravotní stav již nedovolí pečovat o záhonky v zahradě. Byli jsme překvapeni co
všechno se dá vypěstovat. Dařilo se jahodám, kedlubnám, úspěch jsme měli i
s hráškem, rajčaty a okrasnými dýněmi, zelená petrželka zdobí naše obědy dodnes.
Někteří z nás si rádi poslechnou pěknou písničku, máme skupinku uživatelů,
kteří nacvičují své oblíbené písně. Kroužek ,,Prima vařečka“ má u nás též mnoho
příznivců. Může se snad na všechno jen tak zapomenout? Ne, proto si rádi
připomínáme tyto chvíle z mládí. Je nově zavedeno i ,,Křeslo pro hosta“ navštěvují
nás známé osoby z blízkého okolí, posledně nás potěšila svou návštěvou místní
kronikářka, která nám vyprávěla mnoho zajímavých příběhů a událostí, nebo zástupce
jeskyňářů, který svým poutavým vyprávěním zaujal všechny zúčastněné.
Také si dobře uvědomujeme, že člověk bez rodiny a přátel, je jako strom bez
kořenů. Nemá se komu svěřit se svými úspěchy i neúspěchy, sdílet radosti i starosti a
neměl by se o koho opřít v těžkých chvílích. Proto jsme rádi a chceme poděkovat
svým rodinám a blízkým, kteří jsou obětaví, navštěvují nás a zpříjemňují nám chvíle
našeho života. Každý zájem o nás uživatele nám přináší radost. Ať je to rodina,
přátelé, děti ze škol, a nebo posezení s pěknou písničkou. Proto také připojujeme
poděkování dětem ze ZŠ, které svými vystoupeními ať již k MDŽ, Dni matek i při
jiných příležitostech těší naše srdce.
Už víte, z čeho všeho se člověk dokáže radovat? Že je na světě vlastně
všechno stvořené k naší radosti? Je na nás, jak se vším naložíme. Je jen na nás, jak
prožijeme jednotlivé okamžiky. Využíváme posledních letních dnů k příjemnému
posezení v zahradě na lavičkách, nebo v nově vybudovaném altánu. Zároveň si
uvědomujeme, že počasí pomale začne přecházet v další roční období a nastane
podzim. Dětem opět začne školní rok, do kterého bychom jim chtěli popřát mnoho
úspěchu a zdaru.
Uživatelé DpS Předklášteří
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PŘIJĎTE SE POBAVIT NA NÁMĚSTÍ
DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, Z DRUŽINY A MŠ PRO VÁS
PŘIPRAVILY PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK, KTERÝ SE UŽ
TRADIČNĚ BUDE KONAT NA NÁMĚSTÍ. LETOS BUDE
DOPLNĚN DOMÁCÍ ZABÍJAČKOU,POŘÁDANOU SPOLEČNĚ
S MIKROREGIONEM PORTA. K TOMU VÁM BUDE
VYHRÁVAT COUNTRY KAPELA POUTNÍCI.
TO VŠE SE BUDE KONAT 28.11.2009 ZA KAŽDÉHO
POČASÍ, PŘED ROZSVÍCENÍM STROMKŮ NA NÁMĚSTÍ

Občerstvení Na Hřišti – Vlastimil Kraus – pořádá
v sobotu dne 3. 10. 2009

I. ročník soutěže
„ O nejlepší předklášterský masový guláš“
Soutěží 2 – 4 členná družstva
Vaří se od 12,00 hodin na hřišti za školou v Předklášteří
K ochutnávce a hodnocení gulášů zveme všechny gurmány od 13,00 hodin
Vstupné 50,- Kč
K poslechu a zpříjemnění atmosféry zahraje country
kapela PRAKL
Srdečně zveme všechny příznivce dobré zábavy
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