Život obce Předklášteří 2008

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Vážení spoluobčané, vánoční výzdoba v obchodech,
supermarketech a všude kolem nás, nám neklamně
oznamuje, že je doba adventní, doba přípravy na Vánoce,
že se blíží čas vánočních stromků, čas rozjímání a také
závěr roku, a že opět budeme vítat nový rok. Dovolte mi
ale, dříve než se rozzáří vánoční stromky za okny našich
domovů, vrátit se o několik dnů zpět, do doby, kdy jsme si
připomínali významná výročí, která změnila nejen naši
zemi, ale postupně celou Evropu. Pád berlínské zdi,
pokojné změny vládnoucích režimů v okolních zemích
předcházelo svatořečení Anežky České, dcery královny
Konstancie Uherské, která má tak blízko ke zdejšímu klášteru a k naší obci.
12.listopad v Římě, kde se svatořečení událo, předznamenal den, na který čekalo
několik generací našich občanů. Dne 17. listopadu byl zahájen proces, který
znamenal pád totalitního režimu a návrat ke svobodě a demokracii.
Ne každý tuto změnu vítal s nadšením, i dnes se najde hodně lidí, kteří
vzpomínají na „staré zlaté časy“. Sám si často kladu otázku, proč tomu tak je.
Odpověď není jednoduchá. Příčin „blbé nálady“ ve společnosti je více. Jinak
přijímají dnešní dobu nynější třicátníci, jinak lidé narození těsně po válce anebo
starší. Někteří, kteří prožívali svoje mládí v padesátých letech nebo později si
tehdejší dobu mnohdy idealizují. Dá se to pochopit, byli mladí a tehdejší život si
pamatují jen z té lepší stránky. Dovolte mi malou osobní vzpomínku na Vánoce
mého mládí.
Zasněžené Vánoce let padesátých a šedesátých, jsem prožíval v blízké
Lomnici. Vzpomínám na ranní cesty na roráty v čerstvě napadaném sněhu, na
radost z podstatně skromnějších dárků, než jakými jsou obdarovávány děti
v dnešní době. Jaká sláva byla, když jsem objevil pod stromkem lyže, vyrobené
z jasanu mým strýcem. Vánoční svátky byly provoněné jehličím, cukrovím a
voskem ze svíček na stromku, a protože nebyla televize, která nás navzájem
všechny odcizila, chodilo se po návštěvách k příbuzným a známým a my děti jsme
nevynechaly jedinou chvilku, kdy jsme byly se saněmi nebo lyžemi na kopcích a
svazích po okolí. Domů jsme se vraceli většinou značně promáčení, ale nikomu
z nás to příliš nevadilo.
Všechno však tak romantické nebylo. Utkvěly mě v paměti také okamžiky, kdy se
některým mým kamarádům vraceli v šedesátých letech domů z komunistických
kriminálů jejich tátové s podlomeným zdravím a na to, že mnozí z nich nedlouho
po návratu na následky útrap ve vězení umírali. S vděčností vzpomínám na ty
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učitele, kteří i v tehdejší těžké době dokázali i před námi dětmi občas říci něco
mezi řádky, což pro ně mohlo být v době oslavování Stalina, Gottwalda a jim
podobných osudné. Naštěstí povinné nošení pionýrských šátků, povinných účastí
na nadílkách Dědy Mráze a povinných návštěv sovětských filmů jsou již
nenávratně pryč. Fronty na všechno, co je dnes samozřejmostí, byly
samozřejmostí zase tehdy. Na maso, máslo, pomeranče, banány, burské ořechy
a také na „módní zboží“ např. galoše - gumové boty, které už dnešní děti neznají,
hračky a na další vánoční zboží, se muselo vyzmrzat v několikahodinových
frontách. Dnes je v obchodech všeho dost. Přes všechnu rozmrzelost a obav
z budoucnosti je dnešní životní úroveň všech lidí neporovnatelná s tehdejší
dobou.
Žije se dnes ale skutečně lépe než tehdy? Záleží na tom, co budeme srovnávat.
Není to pouze v tom, že máme televize, auta, pračky a co já vím co ještě. Také
kultura bydlení nejen ve městech, ale také na venkově se s tehdejší dobou nedá
porovnat. Všude přítomný strach říci něco nevhodného na nevhodném místě,
který tehdy ovládal všechno a všechny je také doufám nenávratně pryč, ale
vztahy mezi lidmi ......?
Závist, nezájem pomoci druhému, netolerance k sousedovi, k spoluobčanovi,
jeden k druhému, neúcta ke starším, neúcta žáků ke svým učitelům, ničení cizího
majetku, korupce a tak bych mohl pokračovat ve výčtu toho, co mně vadí a v čem
možná tkví špatná nálada celé společnosti.
Sdělovací prostředky jsou plné krize a katastrofických scénářů. A není právě
chování nás všech příčinou krize? Zadlužování státu, zadlužování nás občanů,
„projídání“ finančních prostředků vybraných na daních, špatné hospodaření se
státními prostředky a doslova rozhazování peněz není cesta, která vede k
prosperitě. Dobře se poslouchají sliby politiků, co všechno nám dají a mnozí na to
také rádi slyší, ale nejenom každý z nás, ale také stát může utratit jen to co
vydělá. Utrácíme-li však více...? Každý si může spočítat co jej čeká.
Mnozí zastánci teze „dřív bylo líp“ občas operují tvrzením, že za komunistů
vlastně bylo všechno v pořádku, jenom sem tam chyběly pomeranče a banány.
Ve skutečnosti chyběly neskonale důležitější věci. Svoboda názoru, kontakt se
zahraničím, právo volby, právo protestu. Prý to stejně k ničemu není. Možná. Ale
bez těchto věcí je život přesto daleko těžší. Zato jsme měli spoustu nesmyslných
povinností nebo omezení, příkazů a zákazů. Co s vládou vyžadující naprostou
poslušnost a přitom neschopnou zajistit ani tak triviální věc, jako je dostatek
toaletního papíru a dámských potřeb?
Ne, nechci aby se vrátilo to, co zde bylo, jen chci, abychom si více vážili toho co
máme, a uvědomovali si co zde bylo a také naše možnosti a hranice. Možnosti
státu, možnosti obce, možnosti každého jednotlivce. Demokracie je především
zodpovědnost každého jednotlivce za to, jak si uspořádá svůj život a svoboda
nám k tomu dává dostatek prostoru.
Nemohu nevzpomenout naše přátele z českých vesnic v rumunském Banátu.
Před pár lety neměli ještě ani elektřinu, nevedly cesty do jejich vesnic, (někam
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nevedou dosud) měli pouze svoji dřinu na polích, několik kravek nebo ovcí a koz
ve chlévech. Nikdo jim zadarmo nic nedal, museli si pomoci navzájem sami.
O lékařské péči si mohli nechat jen zdát. Ale vztahy, které tam převládají, jim
můžeme jen závidět.
Přál bych si, aby se ekonomická situace státu brzy zlepšila, aby lidé měli práci a
nemuseli se obávat budoucnosti. Vypadá to jako fráze, ale skutečně je to z velké
části na nás všech. Vyjádřit se můžeme ve volbách, které nás v příštím roce
čekají. Přál bych si, aby se zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si všichni byli
vědomi toho, že ten krátký čas, který je nám dán k tomu , abychom chodili po
tomto světě si můžeme buď prožít nebo pouze protrpět. Záleží na každém z nás.
Přeji Vám všem radostné Vánoce a Vašim rodinám pěkné společné chvíle u
vánočního stromku a v novém roce hlavně hodně zdraví, klidu a pohody.

Ze zápisu jednání ZO
konaného dne 5.listopadu 2009
Kontrola usnesení: ze schůze ZO 20.8.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání ZO
dne 20.8.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 27.10. 2009 .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce za
3. čtvrtletí 2009 a předpokládaný vývoj do konce roku 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje statut sociálního fondu na r.2010 a rozpočet
fondu ve výši 8000,- Kč a požaduje, aby kontrolní výbor předložil do příštího
jednání ZO zprávu o dodržování podmínek stanovených ve statutu fondu.
Zastupitelstvo obce- bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za 3. čtvrtletí 2009
- schvaluje výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Předklášteří, okres Brno venkov
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8,9
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici k dani z přidané hodnoty platnou pro
obec Předklášteří a schvaluje rozdělení nájmů podle předložené tabulky na plátce
daně, neplátce daně a osvobozené od platby DPH. U plátců daně, u kterých je
obec povinna přiznat daň na výstupu, bude odvádět daň ze základu podle
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na r. 2010 a
o změnách v účetnictví v r.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2010 ve
výši 1.300 mil. Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled na r. 2010 a rok 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši prostředků na účtu FRB
v použitelné výši 732.000,- Kč
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Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy na vyřazení a likvidaci majetku podle
předložených a výborem finančním a kontrolním odsouhlasených protokolů o
likvidaci. ZO souhlasí s předáním nepotřebného majetku, se kterým hospodaří
ZŠDD, jeho zřizovateli JmK .
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro provedení inventarizace v roce
2009. Bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěr dílčího přezkumu hospodaření obce
se závěrem - nebyla zjištěna žádná rizika, která by v budoucnu ohrozila hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení vyhlášky č.2/2008
o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Zastupitelstvo obce schvaluje memorandum o spolupráci mezi cisterciátským
opatstvím PC, firmou Thuasne, Tišnovem , JmK a obcí o poskytnutí příspěvků na
opravu střechy kravína
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízení RO, č 1/2009, o stanovení úseků
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
podle §27 odst. 6 zák. č.13/1997 nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemky p.č. 749/2 a 797/5 v k.ú. Předklášteří na akci „ Předklášteří,přeložka NN
– most“ – síť technického vybavení, uložení kabelů NN. Jednorázová úhrada za
vložení v.b. je 10.000,- Kč
Zastupitelstvo obce souhlasí s převedení přeplatku v celkové výši 84 660,- Kč
na bankovní účet č. 43-4575180207/010 Mikroregion Porta – Dotace a s použitím přeplatku na úhradu nákladů na akci „Cyklistická stezka Předklášteří s přemostěním Svratky“
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dřeva z ořechu na zahradě MŠ za
pokácení stromu panu Krausovi
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu prací na stavbě
cyklostezky s přemostěním Svratky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku MP ve výši 1.000.000,Kč na dofinancování provedených prácí na stavbě cyklostezky s přemostěním
Svratky v letošním roce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběrové řízení rekonstrukce bývalého obecního úřadu a návrh na oslovení tří firem a schvaluje návrh
na obsazení výběrové komise. Dále pověřuje radu obce schválením nabídky
vybraného uchazeče a ukládá předložit ZO na příští schůzi podklady k
provedenému výběru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného pro
r. 2010 a deleguje starostu na valnou hromadu svazku VaK dne 25.11.2009
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.OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE.
informace o službě CZECH POINT
Co je to CZECH POINT :
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CZECH POINT je
projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná
správa.

V současnosti kontaktní místo CZECH POINT na Úřadu obce Předklášteří
poskytuje tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
- výpis z Katastru nemovitostí
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpisy z neveřejných evidencí
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z bodového hodnocení řidičů
ceník služeb
Cena za
1. stranu

Cena za
každou další
i započatou
stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský
rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr
nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

----

Výpis z bodového
hodnocení řidičů

100,- Kč

----

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze
povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
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Obchodní
rejstřík:

IČ subjektu

Živnostenský
rejstřík:

IČ podnikatele / fyzické
osoby

Katastr
nemovitostí:

Název katastrálního území
a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit
totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou
občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří
mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné
číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené
pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpisy se vydávají:
v úředních hodinách na Obecním úřadě v Předklášteří. Upozorňujeme zájemce o
tuto službu, aby v případě nedostupnosti služby na internetu respektovali
informaci úřednice OÚ a dohodli se na termínu předání dokumentu. Je nám líto,
že ne pokaždé je vám možné vyhovět na počkání. Bohužel tato služba není vždy
dostupná tak, jak bychom si představovali a není v silách úřednice za přepážkou
toto jakkoli ovlivnit. Děkujeme za pochopení !

ODPADY, TO JE TO, CO NÁS NEUSTÁLE TÍŽÍ.
Třídit odpad to by mělo být pro každého z nás automatickým návykem. Vždyť
je to moderní, je to slušnost a měl by to dělat každý rozumný člověk, protože to
má smysl.
Netřídit naopak znamená zadělat nám všem na velký problém jak ekologický,
estetický, ale i finanční. Už právě proto a nejen kvůli sobě bychom měli pravidelně
„zametat před vlastním prahem.“
V rámci hodnocení systému sběru odpadů EKOKOMEM jsme jedna z mála
obcí, která nabízí svým občanům poměrně hustou síť sběrných míst s velkým
počtem nádob na tříděný odpad. V letošním roce byla tato sběrná místa opět
posilněna o sběrné nádoby, ale přesto jsou některé nádoby neustále přeplněné.
Především PET lahve se válí na zemi a tato stanoviště působí velice nepěkným
dojmem. Ale opět chyba především v nás! Základním pravidlem je každou PET
láhev řádně sešlápnout a teprve potom vhodit do kontejneru. Výzkumy
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společnosti EKOKOM ukazují, že do kontejneru o objemu 110 l se může vejít až
138 sešlápnutých dvoulitrových PET lahví kdežto pouze 31 PET lahví
nesešlápnutých! Pokud se budeme snažit dodržovat tato pravidla jistě budou i
tato místa vypadat úhledněji!
Podobný problém je u nádob na papír. Z velkých kontejnerů neustále trčí objemné
krabice či obaly z tvrdé lepenky. Někteří občané dokonce jen tak ledabyle odhodí
často nesvázané balíky novinových letáků vedle nenaplněného kontejneru . Pak
vítr a nepřízeň počasí dokončí své dílo. Letošní období, ve kterém byl problém
s výkupem a odbytem starého papíru, se nám podařilo překonat bez většího
zatížení sběrných míst jen díky obětavosti a spolupráci učitelů a dětí naší ZŠ a
MŠ Předklášteří, kteří zorganizovali sběr i bez finanční náhrady. Zato jim patří
velké díky.
Naše obec vlastní 4 kusy velkoobjemových kontejnerů , které jsou v průběhu
celého roku umísťovány a střídány do jednotlivých částí obce . Umožňují tak
našim občanům zbavit se - jak je vidět - opravdu všeho nepotřebného! Važme si
této možnosti a uvědomme si, co do tohoto velkého kontejneru především nepatří!
Je to stavební suť, na kterou si musí každý občan naší obce nechat přistavit
speciální kontejner a odstranit si jej na vlastní náklady. Ze suti se pak vyrábějí
stavební směsi ,recyklují se cihly, beton a další…
Častý je případ přeplněného kontejneru velkými nerozřezanými větvemi, do
kterého se již nic nevejde, i když váhově nesplňuje tonáž 3 t a obec za odvoz
takto naplněného kontejneru bohužel musí zaplatit smluvní cenu.
Celkový počet umístěných a vyvezených velkoobjemových kontejnerů v naší obci
dosáhl počtu 38 ks.
Obec dvakrát ročně provádí sběr starého šrotu, nebezpečného odpadu a na jaře
pak za pomoci žen z Červeného kříže sběr obnošeného nepotřebného šatstva.
Dále bychom chtěli zdůraznit, že díky zvýšenému sběru recyklovatelného
odpadu,( PET lahve nápojové kartony, sklo a starý papír), za které obec dostává
od společnosti EKOKOM zpět jistý finanční obnos se nám pravděpodobně podaří
v letošním roce udržet ceny místního poplatku za likvidaci a svoz domovního
odpadu.
Poděkování patří především těm občanům, kteří se snaží dodržovat pravidla
sběru, třídění a likvidace domovních odpadů a není jim lhostejné to, jak naše
obec vypadá a jen a jen našim přičiněním bude vypadat.
LL

Líbí se vám takhle
obložené kontejnery?
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Nádherným koncertem díla hudebního skladatele Antonína Rejchy
s příznačným názvem „Te Deum Laudamus“ si obec Předklášteří připomněla dvě
významné události v dějinách naší země, které se udály před 20 lety. Kanonizace
sv. Anežky České v Římě a 17. listopad 1989 v Praze, kde policie brutálně
zasáhla proti studentské demonstraci. Zdá se, jakoby tyto dvě události navzájem
nesouvisely. Přesto jsou často dávány věřícími do souvislosti.
Spolu s manželkou a tisíci Čechů a Slováků z Československa i krajanů ze
zahraničí jsme se zúčastnili kanonizace sv. Anežky v Římě. Nezapomenutelná
atmosféra a nadšení poutníků dávaly tušit, že před námi je něco, co naplní často
ani nevyslovené přání o změně režimu. Sama skutečnost povolení výjezdu
takového množství občanů do „kapitalistické“ ciziny bylo příznakem otřesené moci
režimu.
Pád berlínské zdi i události v sousedních socialistických státech tomu nahrávaly.
Nebylo tedy divu, že zásah policie proti demonstrujícím studentům v Praze vyvolal
ve společnosti spontánní akce takového rozsahu, že se bez jediného výstřelu
zhroutila celá struktura moci komunistického totalitního státu. Cesta ke svobodě
občanů byla otevřena a vznik suverénního demokratického státu se stal
skutečností. Hodnocení politického a hospodářského života v uplynulých 20 letech
bylo předmětem stovek komentářů a v minulých dnech výstižného hodnocení
v projevu p. prezidenta Klause 28. října a exprezidenta p. Havla, se kterými jsme
se měli možnost seznámit v mediích.
Mým záměrem je však posoudit změnu, která nastala u nás,v Předklášteří, které
známe a hodnocení jsme si jistě dělali během let sami. Zde bych tedy uvedl svůj
názor konstatováním: Bez „sametové revoluce“ by nebylo samostatné,
samosprávné obce Předklášteří, která se po staletích své existence stala v roce
1953 z rozhodnutí několika soudruhů Tišnovem II a zmizela tak svým názvem
z map po tomto termínu vydávaných. Svobodným rozhodnutím občanů
v referendu v roce 1990 byl obci vrácen statut samosprávné obce a v podzimních
komunálních volbách bylo zvoleno zastupitelstvo obce s prvním starostou p.
Jakubcem. Vydaný zákon o obcích, související legislativa zajišťující způsob
financování obce jako účetní jednotky, spolu s trvalým úsilím orgánů obce a OÚ
postupně měnily tvář obce a její vybavenost, jak ji známe dnes. V tomto směru
změna přinesla pozitiva oceňovaná většinou našich občanů.
Demokracie neznamená jen právo na svobodu, ale také povinnost o její udržení
usilovat. To však vyžaduje angažovanost občanů, jejich zájem o věci veřejné,
jejich názorovou kreativitu, související s rozvojem obce Zde pociťuji deficit, který
souvisí s minulostí, která formovala naše charaktery a uzavírala náš zájem do
našich domovů, zahrádek a chat. Spolu působí i odpudivá politická scéna a
současná honba za materiálními statky a nároky, které vyžaduje udržení místa
v zaměstnání. Důkazem tohoto konstatování je neochota kandidovat při volbách
do zastupitelstva obce. Pak byla mnohými občany kritizována pouze jediná
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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kandidátka v minulých komunálních volbách. Občané postrádali větší výběr. Volali
jsme po svobodných volbách. Dnes je máme, ale řada lidí nevyužívá právo volit.
Problémem a výzvou do budoucnosti je vytváření občanské společnosti, která je
základem demokracie. Jde například o spolkový život, který je v naší obci ve
srovnání s okolím chudý.
Je jistě mnohé, o čem by bylo možno psát, ale prostor, který mi je vyhrazen, mě
vede k závěru mé úvahy. Jsem přesvědčen, že přes všechny problémy a neduhy,
které systém a doba s sebou přinášejí jdeme cestou k lepší budoucnosti. Přál
bych si, aby naše obec vzkvétala, abychom svým zájmem a angažovaností
v dalších letech usilovali o její rozvoj a spokojenost občanů.
Vzdejme hold těm, kteří o naši svobodu neohroženě bojovali a usilujme o její
zachování.
Ing. Oldřich Merta

Přišel podzim a naše školy pracují na plné obrátky. Mateřská škola
uspořádala pro děti několik divadelních představení. Nejprve MŠ navštívil pan
Ševčík, herec divadla Radost, s pohádkou Medvídek na cestách. Pak jsme měli
možnost zhlédnout v sále OÚ pohádku divadla Špílberg Bob a Bobek na
cestách. Na tuto pohádku se přišli podívat i školáci. Další představení se
uskutečnila opět v mateřské škole. Byla to pohádka O Popelce v podání divadla
Paravánek a pohádka O krtečkovi divadla Hodonín. Společně s dětmi z MŠ viděli
tyto pohádky i žáci 1. a 2. třídy ZŠ. Na další pohádku se vypravily děti společně
se žáky 1. a 2. třídy do divadla Polárka v Brně. Všichni se dobře pobavili při
představení Hašteřice.
V říjnu jsme uspořádali 3. ročník Drakiády. Museli jsme ji kvůli nepříznivému
počasí opět odkládat, ale nakonec se uskutečnila. Přišlo méně dětí než loni, opět
nám nefoukal vítr, ale přece jen jsme několik draků ve vzduchu viděli a strávili
společně pěkné odpoledne. Děti si odnesly drobné dárky a sladkou odměnu
dostali všichni, kteří přišli.
V základní škole jsme také nelenošili. Vybraní žáci IV. a V. třídy se
zúčastnili tradičního přespolního běhu O Želešickou růži. I když jsme si tentokrát
neodnesli vavříny nejvyšší, naši žáci se v početném poli startujících neztratili.
Radek Vejrosta obsadil v kategorii nejmladších žáků 7. místo, Pavel Vítek 14.
místo, Kristýna Lorenzová v kategorii nejmladších žákyň 14. místo.
Pro žáky IV. třídy jsme i letos uspořádali kurz systematické dopravní
výchovy. 14. 10. proběhla jeho první část – teoretická výuka se zasvěceným
výkladem pana Pazderky z SBJ Brno. Další - praktická část - bude následovat na
jaře.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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4. 11. 2009 vyrazili žáci II. a III. třídy se svými učitelkami vlakem a tramvají
do EKO centra Lipka v Brně – Pisárkách na oblíbený program Jak se peče chléb.
Už cesta byla pro děti velkým zážitkem. Samotná výuka byla rozdělena na dvě
části. V první teoretické se žáci dozvěděli, jak dlouhá je cesta od zasetí semínka
po upečení chleba. Pak si i přes nepřízeň počasí vyzkoušeli vlastnoručně mlácení
obilí cepy. Ve druhé praktické části si děti nasadily kuchařské čepice, samy
namíchaly chlebové těsto a upekly z něj vlastní dobroty. Domů se všichni vraceli
obohaceni nejen o nové zážitky a zkušenosti, ale hlavně o vlastnoručně vyrobené
pletýnky, preclíky a různé bochánky .
Naší největší podzimní akcí byl pobyt žáků III.,IV. a V. třídy na škole
v přírodě v Srní spojenou s intenzívním plaveckým výcvikem. Jaké to tam
bylo? To zhodnotili ve svých „slohovkách“ sami žáci. Pro nás dospělé bylo
nejdůležitější, že jsme se jako škola velmi pěkně prezentovali – slovy chvály na
kázeň a úroveň našich žáků nešetřili plavčíci, personál hotelu ani náhodní lidé
okolo nás – a hlavně to, že jsme se vrátili všichni v pořádku domů. Poděkování
patří nejen pedagogickému doprovodu žáků, ale i panu Hliněnskému, který nás
bezpečně a v klidu odvezl a dovezl zpět domů.
V pondělí 26. 10. 2009 přijeli do našich škol zástupci Českého rozhlasu, aby
natočili záznam zpívání našich dětí pro vysílání dne 23. 11. 2009. Toto pondělí
měla spousta občanů obce Předklášteří naladěnou stanici ČR Brno a se zájmem
poslouchala záznam, který byl v naší obci natočen. Ten den byl totiž celý věnován
obci Předklášteří. Děti MŠ měly své vystoupení po poledni, školáci pak večer po
šesté hodině. A nutno podotknout, že i tady jsme byli veřejně pochváleni
moderátorkou pořadu. Byla to zajímavá zkušenost.
Adventní jarmark
V sobotu 28. 11. 2009 v předvečer první adventní neděle jsme uspořádali již
3. adventní jarmark. Letos poprvé to nebyla akce pouze naší školy, ale probíhala
společně s dalšími, které uspořádal Mikroregion Porta a ČČK Předklášteří. Naše
učitelky se svými žáky připravily opět mnoho pěkných výrobků, které jsme na
jarmarku prodávali. Prodej byl velmi úspěšný a výtěžek bude opět použit na výlety
a dárky pro naše žáky.
Večer byla celá akce
zakončena zpíváním dětí
na krásně osvětleném
náměstí. Navodili jsme
sobě a snad i přítomným
občanům
příjemnou
předvánoční náladu.

U pultu bylo stále plno
zájemců o naše výrobky
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Součástí naší školy je také školní družina, která uspořádala pro svoje děti rovněž
několik vydařených akcí. Nejprve navštívili v místním muzeu výstavu Jiřinky a pak
Fotografie paní Sochorové.Dalšími vydařenými aktivitami pro děti byla soutěž
v malování na asfaltu o sladké odměny a koloběžkovaná – závody v jízdě na
koloběžkách na čas. Paní vychovatelky s dětmi provádí pravidelně výzdobu
dětského oddělení místní knihovny výtvarnými pracemi dětí, výzdobu oken,
nástěnek a přízemí budovy naší školy.
Nejbližší připravované akce našich škol
V pátek 18. 12. 2009 v 16,00 hodin – vánoční besídka v sále OÚ Předklášteří
V pátek 29. 1. 2010 od 20,00 hodin – 4. školní ples v sále OÚ Předklášteří
Na obě tyto akce srdečně zveme všechny občany !
V pátek 5. 2. 2010 od 14,00 hodin – zápis žáků do 1. třídy ZŠ v budově školy v
Předklášteří
K zápisu přijdou s dětmi jejich zákonní zástupci a přinesou s sebou rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz.
Co nabízí naše škola?
- kvalitní vzdělávání podle ŠVP „ Škola pro život“ a dobíhajícího vzdělávacího
programu Základní škola
- příjemné a čisté prostředí
- kvalitní pedagogický sbor
- školní družinu s provozem od 6,00 do 15,30 hodin
- stravování ve školní jídelně
- výuku nepovinného předmětu náboženství
- širokou nabídku mimoškolních aktivit - kroužky výtvarný, keramiku, hru na
zobcovou flétnu, jazykovou přípravku pro žáky 1. a 2. ročníku, tělovýchovné
kroužky podle zájmu dětí, muzejní kroužek ve spolupráci s Podhoráckým
muzeem
- v rámci TV plavecký výcvik a dopravní výchovu
- pobyty na škole v přírodě pro žáky 3. – 5. ročníku
- exkurze do EKO školy Lipka s výukovými programy
- mnoho kulturních akcí ( divadla, koncerty, výstavy, besedy v knihovně )
- spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou v Brně
- výlety, vycházky, akce spojené s poznáváním přírody a kulturních památek
naší vlasti a mnoho dalšího.
V úterý 23. 2. 2010 od 13,30 do 16,00 hodin – zápis dětí do MŠ v budově
mateřské školy v Předklášteří. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Co nabízí dětem mateřská škola?
- kvalitní výuku podle vlastního vzdělávacího programu „Svět plný hraček“
- zdravou a chutnou výživu v rámci stravování dětí
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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příjemné, čisté, zdravé prostředí
nespavou třídu
vstřícné, hodné a chápavé učitelky
kroužky výtvarný, keramiku, edukativně stimulační skupinky, jazykovou
přípravku dle zájmu dětí a rodičů
předplavecký výcvik
logopedickou péči
kulturní akce – divadla, koncerty, výstavy apod.
výlety, sportovní akce
výukové pořady v EKO škole Lipka, Jezírko a mnoho dalších.

Podrobnější informace o všech akcích budou ve vývěskách na plakátech.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří

NEZAPOMEŇTE!

v pátek 29. 1. 2010 od 20,00 hodin
4. školní ples v sále OÚ Předklášteří
v pátek 5. 2. 2010 od 14,00 hodin
zápis žáků do 1. třídy ZŠ v budově školy
v Předklášteří
v úterý 23. 2. 2010 od 13,30 do 16,00 hodin
zápis dětí do MŠ v budově mateřské školy
v Předklášteří
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Škola v Předklášteří jak ji namalovali děti ze ZŠ

Při příležitosti oslav svátku 17. listopadu proběhl v areálu Základní školy a
Dětského domova, Předklášteří, dne 21. října 2009 už XX. ročník přespolního
běhu žáků základních škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Předcházející ročníky byly uspořádány pro žáky bývalého okresu Brno –
venkov,.ale letošní jubilejní XX. ročník byl uspořádán jako krajská soutěž ve
spolupráci Základní školy a DD s občanským sdružením Sportment při MŠ a ZŠ
Želešice.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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I přes chladné počasí se soutěže zúčastnilo 85 dětí z 9 okresů Jihomoravského
kraje. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích chlapců i dívek. Nelehký profil
trati spolu s chladným počasím důkladně prověřily síly všech závodníků. Všichni
účastníci však doběhli do cíle a nedošlo k žádnému zranění. Průběh soutěže byl
náročný pro pořadatele i pro doprovod dětí, protože za několik hodin pobytu
venku byla zima každému. Paní kuchařky ve školní kuchyni téměř nestačily vařit
horký čaj, který přišel velmi vhod.
Soutěž však proběhla úspěšně a žáci naší školy získali několik medailových
umístění. Za to zaslouží velkou pochvalu a dík patří také jejich učitelům tělesné
výchovy, kteří je dobře připravili. Máme radost, že se soutěž vydařila a její
účastníci byli spokojeni s výsledky i pěknými cenami pro vítěze. Chtěl bych
poděkovat všem zaměstnancům ZŠ a DD za jejich aktivní přístup a pomoc při
organizaci soutěže, protože bez jejich úsilí bychom asi neslyšeli slova uznání od
kolegů z jiných škol a přání sejít se zase za rok v pěkném areálu naší školy.
Sportovní aktivity jsou důležitou součástí terapie, kterou naši žáci prochází při
překonávání svých výukových problémů, mentálních postižení a sociálních
znevýhodnění. Při sportu mohou zažít úspěch, učí se spolupracovat, respektovat
pravidla a rozvíjet morálně - volní vlastnosti. Proto má sportovní příprava v našem
zařízení pevné místo. V létě je k tomu využíván přilehlý park a ve zbytku roku
školní tělocvična. Ta byla díky častému využívání ve stavu, který nevyhovoval
bezpečnostním ani hygienickým podmínkám provozu. S potěšením mohu
konstatovat, že majitel objektu – obec Předklášteří prostřednictvím svého
zastupitelstva reagovala na vzniklou situaci a provedla rekonstrukci podlahy a
obložení tělocvičny. Tímto bych chtěl obci jménem svým a jménem všech
pedagogů a žáků poděkovat za výše zmíněnou rekonstrukci.
Závěrem bych chtěl zmínit o programu našeho zařízení do konce roku. Jako asi
na všech školách probíhá nácvik na vánoční besídku, která proběhne 17. prosince
v 13.30 hodin a po ní si zájemci ze strany veřejnosti mohou prohlédnout třídy
školy a práce našich žáků. Besídku také žáci předvedou v Domově pro seniory
v Předklášteří.
V našem dětském domově žije 32 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Pro většinu
z nich jsou Vánoce spíše stresujícím obdobím, protože je budou trávit mimo své
rodiny. Málokdo z Vás by asi chtěl zažít smutek a zklamání dětí, kterým rodiče
slíbili pobyt doma, ale nakonec si pro ně nepřijeli. Jsem rád, že i dnes existují
lidé, kterým nejsou tyto děti lhostejné a chtějí jim život zpříjemnit. Navázali jsme
spolupráci s nadací Bona mente, která ve spolupráci s armádou ČR udělala
dětem před letními prázdninami zábavné odpoledne a nyní zajistí Mikulášskou
nadílku spojenou se soutěžemi, které zorganizuje brněnský skautský oddíl. Těší
nás i spolupráce s místními subjekty – panem Krapkou, paní Prokopovou z ranče
Loučka a firmou Mertastav, kterým chci tímto poděkovat. Závěrem bych chtěl
popřát všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém
roce.
Mgr. Petr Jůza, ředitel ZŠ a DD
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Událo se před ...
... 65 lety
Tunely, Messerschmitty, úzkokolejka
Po záboru Sudet německými okupanty v roce 1938 byl narušen systém železniční
dopravy ve zbytku Československa. Byl proto vypracován projekt přebudování
železničních tratí, jehož součástí byla trať spojující Brno a Německý (dnes
Havlíčkův) Brod. Měla protnout katastrální území obce Předklášteří a pokračovat
ve značně členitém terénu s několika tunely. S ražbou tunelů se začalo v roce
1939. Tunel A neboli Jednička o délce 633 m se razil v Mezihoří mezi Tišnovem a
Dolními Loučkami, tunel B neboli Dvojka o délce 213 m u Řikonína a tunel C
neboli Trojka o délce 531 m před Níhovem. Dokončeny byly v roce 1942, tedy až
po obsazení zbytku ČSR a vytvoření Protektorátu. Položení trati však vázlo.
V březnu roku 1944 si přijeli tunely obhlédnout němečtí vojáci. V červnu 1944 byly
vybetonovány podlahy v tunelech. V některých úsecích byly tunely rozděleny na
dvě podlaží. V polovině roku 1944 byla do tunelů přemístěna výroba německých
stíhaček Messerschmitt Bf 109G-10 z důvodu častého bombardování německých
leteckých továren v Rakousku americkými bombardéry. Továrna dobře skrytá
v tunelech ,dostala jméno Diana. K dopravě materiálu i dělníků do továrny sloužila
úzkokolejná železniční dráha s rozchodem 760 mm. Vedla z nádraží v Tišnově do
Předklášteří, kde přecházela řeku Svratku po dřevěném mostu postaveném
nedaleko železničního mostu, po kterém dříve jezdila vlečka do cukrovaru
v Předklášteří. Za mostem odbočovala z úzkokolejky krátká kolej do papírny
v Předklášteří, která byla tehdy významná výrobou zatemňovacího papíru. Trať
dále pokračovala po břehu říčky Loučky na Trávníky, dále do Mezihoří, do Dolních
Louček, odtud na samoty Falsovy a Chytálky, kolem říčky Libochovky na Kutiny a
odtud podél potoka Haldy až téměř k ústí tunelu C. Stopy po úzkokolejce jsou na
některých místech patrné ještě dnes. K automobilové přepravě materiálu byla
využívána silnice od Kuřimské Nové Vsi přes Předklášteří na nádraží do Tišnova.
Němci zabrali mnoho dílen a továrniček v okolí a mnohé objekty sami postavili.
Jejich počet se odhaduje na devadesát až sto. Ředitelství Diany sídlilo v budově
tišnovského gymnázia. V Předklášteří byly kanceláře Diany, sklady materiálu a
součástek, při silnici do Štěpánovic byly pomocné dílny a skladovací hala pro
opravy vrácených trupů letadel. Několik budov, po nichž můžeme zbytky nalézt
ještě dnes, stálo v úzkém údolí říčky Loučky z Předklášteří do Dolních Louček.
V tunelech pracovalo za otřesných pracovních a hygienických podmínek asi 4 300
lidí nejrůznějších národností, z toho značné procento nuceně nasazených. Téměř
třetina z nich byly ženy. Poslední letadla se v tunelech vyrobila v březnu 1945.
V dubnu opustilo Dianu její vedení. Došlo k rabování. Všechno, co se může
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v domácnosti hodit, bylo do dvou dnů rozebráno. Většina strojního zařízení a
materiálu se stala válečnou kořistí Rudé armády.
Stavba na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod pokračovala po válce. V letech
1948/1949 se stavěl nadjezd nad silnicí z Předklášteří do Štěpánovic. Slavnostní
zahájení provozu se konalo dne 20. prosince 1953. Elektrický provoz na celé trati
Brno – Havlíčkův Brod byl zahájen 4. listopadu 1966.
Více se o výrobě letadel, pracovních podmínkách v podzemní továrně Diana a
odboji v našem regionu za druhé svět. války můžete dozvědět v knihách,
ze kterých jsem čerpala informace pro tento článek: Tunely pro Messerschmitty
(Vladimír Ustohal) a Diana – Továrna na smrt 1944 – 1945 (Miroslav Vaněk).
M. Kulhánková

Z Předklášteří a okolí jde pomoc potřebným
Dne 11. října 2009 kanonisoval Svatý Otec-Benedikt XVI v bazilice sv. Petra
v Římě pět nových světců a jedním z nich je Damián de Veuster u nás známý
především jako Otec vyhoštěných nebo Otec malomocných. Tohoto svatořečení
se zúčastnilo velké množství věřících z celého světa a též dorazila skupina 600
poutníků z Havajských ostrovů. Právě na jednom z Havajských ostrovů-Molokai,
se páter Damián za svého života staral o malomocné a v r. 1889 tam sám na
malomocenství, kterým se tam nakazil, také zemřel.
Když jsem tuto knihu o páteru Damiánovi před asi 35 léty četla, tak na mne velice
zapůsobila a říkala jsem si, že snad už tato nemoc neexistuje. Ale opak je
pravdou. Stále je, i když už se umí léčit. V loňském roce se dostala do rukou
(v naší knihovně) další krásná a zajímavá knížka s názvem „Ostrov“ od
spisovatelky Viktorie Histopové, která píše o anglické dívce , pátrající po kořenech
své matky, původem z Řecka. Po jejím přečtení jsem si uvědomila, že ani zde
v Evropě nejsme v bezpečí, že i zde tato nemoc byla a díky lékařské vědě je pryč.
Obě tyto knihy doporučuji k přečtení.
Před léty jsem náhodou zaslechla, že plete celá dědina, zajímalo mne o co jde,
tak jsem pátrala a pátráním se dostala k původní myšlence pomoci těmto
nemocným lidem.
Velké štěstí jsem měla, že jsem se s touto myšlenkou svěřila tehdejšímu našemu
panu starostovi a on mi tehdy řekl, že je to dobrá věc a že mne v této činnosti
naše obec podpoří. Nejdříve jsem si zakoupila bavlnky každá sama a vyzkoušely
kolik nás to vydrží plést. Skupinka se ustálila na 22 členkách a finanční podporou
našeho OÚ jsme nakoupily další Sněhurku a pletly. Napletené obvazy zasíláme
do míst, kde jsou třeba. Všichni víte, že už jsme se staly členkami celosvětového
společenství, Společnosti Sv. Vincence z Pauly, řádu, který založili studenti
pařížské Sorbony-právnické fakulty a Sv. Vincenc jim byl vzorem pomoci chudým
a nemocným.
Ta naše skupinka pletařek vznikla v roce 2006, během času některé odpadly,
některé se zase přidaly a nyní je nás asi 35 pletařek. Toto číslo je velké, totiž
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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přidaly se k nám i dámy např. z Vamberka, Rudy u Velkého Meziříčí, Vlachovi u
Zlína, z Kobylí, skupinka ze Sentic, z Rozdrojovic, Tišnova, Hradčan a stále
zasílám informace ohledně pletení po celé republice.
Stále více dobrých lidí cítí potřebu pomoci.
Díky našemu OÚ, díky všem obcím Mikroregionu Porta, soukromým dárcům
máme stále z čeho plést a nakupovat Sněhurku. V letošním roce 2009 jsme
napletly a odevzdaly 600 obvazů. Také jsme ještě sesbíraly a odeslaly poštovní
známky a to 12 230 ks. Tyto jsou použity na financování církevního školství.
Zpětnou vazbou jsme byly pochváleny z indického Leprosária o krásných, čistých
a dobře napletených obvazech. To člověka potěší a potěší i ta jistota, že dorazily
na to správné místo, že naše práce není zbytečná.
Zdá se, že Bůh občas nějakou kosmickou výhybkou stočí dráhy, po nichž se
pohybujeme a mrští tak naše životy novými a neznámými směry.
Marie Hájková

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE A MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
5. prosince odpoledne v předvečer svátku Sv.Mikuláše uspořádala kulturní komise
obce mikulášskou nadílku na náměstí. Již druhým rokem byla tato akce připravena ve spolupráci s Rančem Loučka. Průvod Mikuláše s anděly a čerty byl
tentokrát posílen krásným zápřahem černého koníka do bryčky, kde také vozka
byl rohatý pekelník. Průvod prošel dvakrát náměstím a pokračoval směrem po
ulici Strmé na ulici Šikulovu. Na náměstí naděloval dětem drobné pamlsky a čerti
se snažili ulovit do pytle nezbedné děti. Protože zde žádné nenašli, tak odešli
s nepořízenou.
Večer pokračoval Mikulášskou zábavou v sále OÚ. Již tradičně se také zde rojili
čerti a v průběhu večera předvedli svůj pekelný tanec. Hosté si mohli vybrat, zda
do sálu projdou pekelnou nebo nebeskou bránou. Většina volila bránu pekelnou,
protože uvítání rumem bylo jistější na rozdíl od nebeské, kde mnozí nedůvěřovali
skleničkám s vodkou a podezírali anděly, že jim nabízí čistou vodu. K tanci a
poslechu hrála skupina Tandem z Bystřice nad Pernštejnem. Celodenní akce se
velmi vydařila a odměnou pro ty, kteří ji připravovali, byla spokojenost hostů.
x.

KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO
SBORU RASTISLAV
V neděli odpoledne 15.listopadu se konal u příležitosti Anežské pouti v
bazilice Nanebevzetí Panny Marie koncert smíšeného pěveckého sboru Rastislav
z Blanska. Tento soubor, řízený vedoucím a dirigentem panem Jaroslavem
Martináskem, zde nevystupoval poprvé. Dílem hudebního skladatele Antonína
Rejchy s názvem „Te Deum Laudamus“ a Dvořákovými Biblickými písněmi jsme
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si připomněli 20. výročí konce totalitního režimu v Československu a svatořečení
Anežky české v Římě. Za doprovodu orchestru Czech Virtuosi se publiku kromě
sboru představili také sólisté Jaroslava Ondrušová,Petr Julíček a Richard Novák.
Tento koncert byl důstojnou oslavou významného výročí naší země. Je jen velká
škoda, že tak známé těleso, jakým bezesporu Rastislav je, oslovuje více
obecenstvo z blízkého i vzdálenějšího okolí, než z naší obce.
Dopolední mše svaté a koncertu Moravanu se zúčastnil také brněnský biskup
monsignor Vojtěch Cikrdle, který nám do pamětní knihy napsal krátký pozdrav.
x.

Opis z pamětní knihy: Všem obyvatelům Předklášteří přeji, aby

z cest, polí, lesů a obydlí vytvořili to, čemu
se říká domov. Za to se modlím a k tomu
Vám všem ze srdce žehnám.
Vojtěch Cikrdle, biskup brněnský
Předklášteří
15.listopadu 2009
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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POZVÁNÍ K ŠTĚDROVEČERNÍMU STOLU
(štědrovečerní zvyky a obyčeje našich předků z kraje i odjinud)
VÁNOČNÍ ŠTĚSTÍ
U stolu by měl být sudý počet osob. Pod stolem by měla být snítka sena,
připomíná to Ježíška v betlémském chlévě a přináší štěstí.
Na štědrovečerním stole má být devatero pokrmů, protože devítka je zázračné
číslo. Chcete-li, aby Vaše rodina byla soudržná, svažte nohy od stolu řetězem
Bojíte-li se zlodějů, přidejte k řetězům ještě provazy.
VÁNOČNÍ KUBA, NAZÝVANÝ TÉŽ ČERNÝ
V hrnci se uvařily vyprané krupky, ve druhém se udusily na másle a cibulce
nakrájené sušené houby (aby byl kuba skutečně "černý" doporučovaly se hřiby
modráky). Obsah obou hrnců se promíchal, přidala se sůl, pepř, majoránka,
česnek a vepřová krev. Směs se pak dala na vymaštěný pekáč a upekla se v
troubě.
VÁNOČNÍ MUZIKA - DEZERT SE SUŠENÉHO OVOCE
Sušené švestky, jablka, hrušky či meruňky se rozvařily s kouskem skořice,
badyánu, několika hřebíčky, kouskem vanilky a citrónové kúry. Směs se
prolisovala, přidala se lžíce švestkových povidel, hrozinky, nastrouhané ořechy,
loupané mandle a strouhaný perník. Vše se povařilo, pak se odstavilo a dochutilo
cukrem, medem a trochou rumu. Promíchané se podávalo v miskách.
PRECLÍKY
Oblíbené pečivo zhotovované doma i prodávané pekaři
Ze 2-3 dkg kvasnic a trochy mléka se připravil kvásek. pak se jím zadělalo těsto z
25 dkg mouky, 15 dkg másla, 1 žloutku, trochy
cukru a soli. Těsto se nenechávalo kynout. Na
válu se hned vypracovaly preclíky, potřely se
rozšlehaným bílkem a posypaly mákem
smíchaným se špetkou soli.
Recepty z knihy Církevní rok a lidové obyčeje
od Vlastimila Vondrušky
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MIKROREGION PORTA SE PŘEDSTAVIL

Představil
se
v sobotu
28.listopadu
celodenním
programem
v Předklášteří, kde kromě zabíjačky, výstavy vánočních ozdob členek MO ČČK a
školního jarmarku celé odpoledne vyhrávala ke guláši a zabíjačkové polévce
country kapela Poutníci. Večer zakončily děti z MŠ a ZŠ svým pěveckým
vystoupením na schodech náměstí. Tato vydařená akce rozšířila již dříve
pořádaný školní jarmark a výstavu vánočních dekorací. Účast občanů nejenom
z obcí Mikroregionu Porta byla veliká a je signálem pro pořadatele, že také
v budoucnu má smysl akce tohoto typu organizovat.

.

SPORT V OBCI

.

Jezdecký kroužek oddílu Ranč Loučka
Chceme Vám představit nově vytvořený zájmový kroužek , který vznikl z potřeby a
zájmu dětí z naší ZŠ Předklášteří. Byl vytvořen pro maximální počet 10 dětí ve
věku od 10 let. Počet je omezen z důvodu velké zodpovědnosti ohledně
bezpečnosti dětí u koní.
I přes velký zájem dětí z Tišnova a okolních vesnic byly do tohoto kroužku
zařazeny pouze děti z naší základní školy. Kroužek začal fungovat od měsíce
října každé úterý a děti sem přivedla touha a láska k tomuto nádhernému a
vznešenému zvířeti, kterému se říká kůň.
Ranč Loučka sám o sobě, jak víme všichni ,prodělal velice těžké období. Vyhořel
a jen díky obrovskému nasazení, vypětí a obětavosti lidí kolem se vrátil
k normálnímu životu. Vládne zde vzácná atmosféra jakési souhry mezi lidmi,
zvířaty a všemu co k tomuto Ranči patří. Skupina dětí zde před dvěma měsíci
začala pracovat nejenom u koní, ale i mezi sebou navzájem. Neboť láska ke koni
je stejně složitá jako láska k člověku. Pokud koně nikdy nebudeš milovat, tak jej
nikdy nepochopíš. Láska koně k člověku je postavená na vzájemné komunikaci a
důvěře. Na základě přirozené komunikace se zde učí děti komunikovat s těmito
nádhernými a vznešenými zvířaty, které mají moc a velkou sílu. Kolektiv dětí se
zde naučil vzájemně si pomáhat, protože práce u koní není jen jízda. Kůň
potřebuje odklidit výkaly, čistou podestýlku, nakrmit, napojit, vyčistit a to za
každého počasí! Vyžaduje to i jistou fyzickou kondici a to u těchto malých je
v dnešní počítačové době, jak víme, náročné. Ale tato skupina malých nadšenců
je neúnavná. Původně plánovaný dvouhodinový kroužek se stal čtyřhodinovým a i
po této době se nám těžko odchází domů i když je škaredé, blátivé počasí. Jsme
mokří, špinaví, promrzlí, ale nabiti jakousi přirozenou energií….
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Tak a to
jsme
my,kteří
máme rádi
koně

Seznamovat se
musíme se vším od
začátku.Tady se
učíme nasazovat
koníkovi ohlávku.

Starost o koně
vyžaduje také
čištění stájí,
koní a další
ne zrovna
příjemné práce.
Nám to ale
vůbec
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Počkejte, ještě
nesu....
....koblížky.

A takhle se
zvedá kopyto.
To už umíme
také.
Ale ze všeho nejraději
se učíme zacházet
s koňmi a jezdit.
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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 20.prosince uplyne 13 let, kdy zemřela
paní Lubomíra Panáčková. Za vzpomínku všem, kteří vzpomenou
s námi děkují Lubomíra a Marie, dcery s rodinami

Dne 28.listopadu uplynulo již 14 roků, co nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a dědeček pan Josef Jedlička.
Stále vzpomínají manželka a dcery Dana a Helena s rodinami

12.prosince 2009 jsme vzpomněli 8.výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Emil Just.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Manželka s rodinou

Dne 23.12.2009 uplyne 25 roků, co nás navždy pan
Alois Jerošek z Předklášteří. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, Václav, Marie a Dana, děti s
rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme

"Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy......."
Dne 26. 2. 2010 uplyne neradostné 10. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka pana
Františka Novotného. V srdcích je však stále s
námi.
Nikdy nezapomeneme.
Děkujeme všem přátelům a známým za tichou
vzpomínku.
Jiřina Novotná a dcery s rodinami
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BLAHOPŘEJEME
Dne 17. prosince 2009 se dožívá krásných 90 let paní
Vlasta Kovaříková, z ulice Ve Dvoře 1185 v Předklášteří.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví , spokojenost
a dobrou pohodu.
Blahopřejí syn Vlastislav, snacha Helena a vnuk Václav.

PŘÍRODA V NAŠEM REGIONU

SMRK
Když jsem minulý článek o dřevinách zahájil lípou – symbolem naší vlasti,
nemohu nyní před Vánocemi uvést jinou dřevinu, která by s těmito svátky byla
více spjata a vůbec s celou naší zemí, tak jako smrk. Už také proto, že na území
poměrně lesnaté země uprostřed Evropy ( připomínám, že lesy činí 35% rozlohy
naší republiky) smrk je dřevinou, která má 55% zastoupení v dřevinné skladbě
našich porostů. V ČR má smrk po vysokohorských státech Rakousku a Švýcarsku
nejvyšší zastoupení ze všech států Evropy!
Když se před jakýmkoliv tvorem lesnického cechu země české vysloví
slovo smrk, vystřelí z něho slovo Šumava. Ti vysloužilí, mohu-li říci důchodci
v zeleném (my mladší ročníky máme o slově „důchod“ velmi mlhavou a nejasnou
představu…) dokonce vyskočí s tímto výrazem ze svého houpacího křesla, pak
obkrouží dvakrát kuchyni, poté co ji věrná manželka lesníkova tiše opustí, a opět
do něho s tichým vrčením pod vousy, připomínající boj jezevčíka v noře, zase
zapadnou. Co způsobuje tuto zvláštní, řekněme alergickou reakci lesníků, na dění
na Šumavě? Mohl bych se na toto téma široce rozhovořit, ale udělali to jiní lidé a
udělali to tak, aby je bylo hodně slyšet. Není to však účelem tohoto článku, řešit
kůrovcové kalamity na Šumavě. A konec konců by pak mohlo vyjít najevo, že i
naše rodina má v tom všem namočené prsty. (Moje prabábi byla dle vzpomínání
babičky vyšívačkou v Ústavu šlechtičen v Praze a spolu s ženami vyšívaly
prezidenstkou standartu tudíž i heslo PRAVDA VÍTĚZÍ a já se domnívám, že zde
právě došlo k chybičce mělo tam být MÉDIA VÍTĚZÍ ). Dost recese. O rodu smrk
uvedu, že tento má přes 40 druhů v mírném a chladném pásmu severní
polokoule. Původní areál rozšíření je právě zde, dále to je Eurasie a Severní
Amerika. U nás je nejvíce zastoupen smrkem ztepilým a v parcích se setkáváme
hojně se smrkem pichlavým, smrkem omorikou, smrkem východním, sivým nebo
černým. Poslední z uvedených druhů je pro zajímavost i v lesních porostech nad
Klínkem u silničky po obou stranách, ve dvou skupinách. Plochy tohoto smrku
černého byly založeny v r.1995 v rámci mezinárodního provenienčního pokusu.
Vlastní plochu tvoří 30 proveniencí a úkolem je ověření tohoto druhu v imisně
zatížených lokalitách a lokalitách s nepříznivými půdními podmínkami ( na ploše
se sleduje mortalita, výškový a tloušťkový růst, objemová produkce a zdravotní
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stav). Zdravotní stav sledují před Vánocemi ještě také stromkaři, ale lesnictví jde
dopředu, a tak je tu nový chemický prostředek, který zanechává pachovou stopu a
odradí tyto pobudy před nechtěnou prořezávkou.
Zpět ke smrku ztepilému. Ten je dřevinou velmi variabilní, byla popsána
řada morfologických forem. Vysoké proměnlivosti smrku se využívá prakticky
nejen v lesním hospodářství, ale i okrasném sadovnictví. Dřevina je to polostinná,
nenáročná na teplo, odolná vůči mrazu, citlivá k imisím a působení větru i sněhu.
Porosty smrku jsou vyhraněné svým mikroklimatem, omezeným přístupem srážek
k půdě, vysokou vzdušnou vlhkostí a malým pohybem vzduchu, zhoršeným
oteplováním půdy a tím i sníženým výparem. Tyto okolnosti vedou k pomalému
rozkladu kyselého opadu a snadné podzolizaci. Převedeno do řeči laiků, smrk
sám o sobě má tak kvalitní, cenné dřevo s vysokými výnosy, že je pro dřevařský
průmysl nenahraditelný druh a teď jsme u jádra věci! Když je něco moc kladné a
strašně supr, tak je to buď americké, nebo podezřelé. A u smrku jeho všechny
klady vyvažuje ona vlastnost, že půdu nezlepšuje a zvláště v monokulturách (to
znamená čistých smrčinách bez příměsi ostatních dřevin), může dojít k celkové
degradaci půdy. Toto zhoršování půdy lesník musí brát na zřetel, protože lesařina
není obor teď hned a co nejvíc, nýbrž musí myslet současně na spoustu aspektů
i na ten nejdůležitější z nich – zachovat lesy příštím generacím a pokud možno
stejně kvalitní nebo lepší. Jak? Například vhodnou dřevinnou skladbou (=větší
podíl smíšených porostů), které opadem zlepší půdu, zpevní proti větru atd. Ale
abych nebyl zas tak dokonalý, taková malá smrčinka v červnu nad potokem, plná
praváků, nebo v září václavkový gulášek…
No a jsme u dalších záporů . Smrk je dřevinou, která trpí červenou a bílou
hnilobou . Tyto hniloby způsobují stopkovýtrusné dřevokazné parazitující houby
(tzn. bílou hnilobu) václavka obecná a kořenovník vrstevnatý (červenou hnilobu).
Hniloba se infikuje ranou, nebo je již přítomna v půdě na předchozím porostu a
rozvíjí se mnohdy od kořenů až do několika metrů. Takto nám tu nejcennější a
nejsilnější část dřeva znehodnotí. Vzpomínám si na rok 2005, kdy se u mě těžil
stoletý porost na Výrovce, kde bylo vytěženo asi 250 m3 dříví a když jsem
prováděl jeho přejímku, tak na 100 kusů oddenků smrku bylo 99 napadených
červenou hnilobou. Je evidentní, že smrk by na takové lokalitě opět hnil a porost
by se již pravděpodobně v mladém věku začal rozvracet v důsledku hniloby,
kterou by se infikoval po předchůdcích. Nemluvě o výnosu, kdy podstatná část
napadeného dříví je zpeněžena cca za třetinu ceny kulatiny. Když probírám
zápory smrku, je nutné také uvést, že je náročným druhem na půdní a vzdušnou
vlhkost, z toho pramení ohrožení suchem a extremními výkyvy podnebí. Mimo jiné
jeho výškové optimum je 600-1000 m.n.m., avšak jeho kvalitní dříví, vysoká
produkce hmoty a poptávka po ní, snadná pěstovatelnost a ujímavost ho dotlačily
až do našich poloh. Bohužel klimatické výkyvy, větrné kalamity,
sucho
doprovázející další neřádstva (kůrovci) dávají lesníkům jasně najevo, že již
neporučíme větru, dešti. Ještě uvedu pár slov ke kůrovci, aby školení vás čtenářů
„lesníkem snadno a rychle“ bylo úplnější. Všiml jsem si, že někteří lidé nevědí ani
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jak tento malý mizera vypadá a to si tento brouk dal jako přesnídávku pěkný kus
Šumavy. Mimo to je kvůli němu přes letní období lesník pěkně vytížený a má
doškrábané nohy od ostružiníku. Je to totiž jeden z mála brouků, který si vydupal
vyhlášku, a tak nám nezbývá než srazit podpatky a instalovat a chodit a
kontrolovat ve vymezených intervalech lapáky a odchytová zařízení v podobě
černých plastových krabic, které při špacíru po lese někde zahlédnete. A to
všechno dokázal cca 5 mm tmavě hnědý brouk, zvaný lýkožrout smrkový. Není to
jediný kůrovec ze stejně zvané čeledi, ale na smrku je schopen škodit za určitých
podmínek přemnožení a to v takovém rozsahu , že napadá i zdravé stromy a
odborně hovoříme o kalamitě. Smrk v přirozeném stavu se ubrání tím, že brouka
zavrtávajícího se do lýka, zasmolí. Pokud je zima bez vláhy, nebo suché a teplé
léto, tak není smůla a má strom smůlu. A jak všichni slyšíte v názvu lýkožrout- tím,
že ten pacholek napadne zavadající strom (to pozná podle vůně) a sežere pod
kůrou lýko, je se smrkem ámen. Sameček (má chudák malá dvě až tři manželky )
vyhloubí do lýka snubní komůrku a každá samička po spáření naklade až 100
vajíček. To všechno, když se oteplí kolem 20°C. A pokud se strom neubrání , za
6-10 týdnů je vystaráno. Strom hyne a z něho vylétne malá hnědá armáda. A
pokud, jak jsem uvedl je sucho a smrk je oslaben, kolem jednoho stromu za
dalších pár týdnů má ten zelenej, fousatej padesátikubíkové kůrovcové kolo.
Takhle se dokáže lýkožrout v jemu příznivých létech i třikrát otočit. Takže úhrnem
řečeno v oblastech, kde je smrk na hranici svého vertikálního rozšíření (myšlena
nadmořská výška) je to nebezpečný škůdce. Dříví není sice technicky poškozeno
(znakem je zpravidla již opadávající kůra s požerky po kůrovci ), ale kvalita
čerstvého syrového dřeva a její cena je již pryč (dobře známá šmelinářská
poučka: prodává obal). Nehledě na to, že napadne mnohdy porosty již od věku
čtyřiceti let, které mohly ještě růst a vyprodukovat mnohem víc (mýtní zralost je u
smrku od osmdesáti ).
Dost odborných názvů a pouček. Jisté je, že smrk byl a ještě bude dlouho
fenoménem nejen evropského lesnictví. Proč? Díky jeho areálu, široké i
všestranné použitelnosti a dobré produkci jeho dříví, snadné pěstovatelnosti této
dřeviny s poměrně časnou dobou možnosti smýcení. Na závěr chci upozornit na
to, že i v naší obci hraje smrk svou důležitou roli! Na náměstí se schází pod ním
rok co rok velká část nás Klášteráků poslechnout
si koledy školáků a
připomenout si, že se blíží Vánoce! Ano, vánoční stromek, nejčastěji smrk,
symbol těchto svátků snad poprvé v českých zemích v roce 1812 ukázal ředitel
pražského Stavovského divadla Karel Liebich svým přátelům. Potom se začal
objevovat v nejbohatších rodinách, až se rozšířil po celé vlasti. Symbol však
zůstává jen symbolem a co je důležité, je očím skryto, jak praví Antoine de Saint –
Exupéry. Takže k svátkům vánočním přeji všem sousedům, spoluobčanům naší
obce, aby prožili nastávající svátky s vnitřním klidem a mírem třeba jako
vznosná dřevina našich lesů, smrk. A třeba abychom i s takovým klidem a z výšky
shlíželi na věci kolem nás v novém roce 2010.
revírník Jaroslav Špaček
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FIRMA THUASNE SE PŘEDSTAVUJE
Vážení spoluobčané,
Určitě se zájmem sledujete rekonstrukci bývalého kravína v areálu Porta Coeli.
Není tajemstvím, že si tuto budovu pronajala výrobní jednotka společnosti
Thuasne CR s.r.o.
Společnost Thuasne CR s.r.o. je výrobcem textilních ortéz (bederní pásy,
nákoleníky, stehenní objímky, podpory kotníku a kompresivní oblečení k léčbě
popáleninových jizev,atd).
Abychom obstáli na trhu se svými výrobky v dnešní nelehké ekonomické situaci,
musíme být schopni rychle reagovat na aktuální požadavky zákazníků. K tomu je
zapotřebí mít kompletní technologické vybavení včetně nejmodernějších strojů.
Pro tyto nové stroje už bohužel není místo v současné dílně v budově Obecního
úřadu Předklášteří. Proto se společnost Thuasne rozhodla k pronájmu dalších
prostor. Pokud bychom potřebné prostory nenašli, byla by výroba v Předklášteří
postupně utlumována a přestěhována jinam. Společně s OÚ v Předklášteří jsme
vytipovali budovu bývalého kravína a společně jsme oslovili Klášter Porta Coeli.
Představitelé kláštera měli pochopení pro naše záměry, ale chybělo jim to hlavní
…peníze. Představitelé obce „rozjeli“ jednání s jihomoravským krajem a městem
Tišnov, jejichž cílem bylo získat finanční prostředky na opravu střechy.
Financování rekonstrukce vlastní budovy si vzala za své společnost Thuasne
s tím, že část nákladů si tzv. „odbydlí“ a část vynaložených prostředků věnuje
klášteru.
Hlavní zásluhu na získání nemalé finanční podpory od hejtmana Jihomoravského
kraje, MěÚ v Tišnově a Obecního úřadu v Předklášteří má starosta pan Antonín
Nahodil a místostarosta Ing. Oldřich Merta. Dokázali trpělivě vyjednávat i ve
chvílích, kdy ostatní ztráceli trpělivost i naději.
Poté , co se podařilo získat finanční prostředky, vypracovat projekty, získat
potřebná povolení nastal závod s časem. Podmínkou Thuasne Group, jejíž je
Thuasne CR součástí, bylo předání budovy do užívání do konce roku 2009.
Chtěla bych poděkovat dodavatelům (Ing. Hrbáč- oprava střechy, Ing. Brázda –
rekonstrukce budovy). Bylo úžasné sledovat, jak se jim objekt mění pod rukama.
Nároky na kvalitu prováděných prací zvyšovala skutečnost, že se jedná o
památkově chráněný objekt a bylo zapotřebí respektovat požadavky Národního
památkového ústavu. 15.prosince bude objekt předán k užívání společnosti
Thuasne. Získáme tak nádherné prostory pro moderní stříhárnu. Začátkem roku
2010 budou instalovány stroje a zahájen provoz.
Získáním této budovy do pronájmu se podařilo stabilizovat výrobní středisko
společnosti Thuasne. Budou zachována všechna pracovní místa, pouze některé
pracovnice budou přeřazeny ze šití na nová pracoviště. To nám umožní zařadit do
výroby nové moderní pásy a kompenzovat tak pokles prodejů klasických
bederních pásů, abychom nemuseli snižovat stávající počet zaměstnanců.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Doufám, že nic nezakřiknu, když už dnes poděkuji všem, kteří nám pomohli jak
finančně, tak i morální podporou.
Stanislava Ježková, ředitelka výroby Thuasne CR s.r o.

Práce na opravě budovy kravína pokračují za každého počasí

Domov pro seniory Předklášteří
Je to již osm roků co zde v obci Předklášteří stojí Domov pro seniory. Možná
někteří z vás jezdí každodenně kolem a ani netuší, co všechno DpS nabízí,
poskytuje a jak se v něm uživatelům vlastně bydlí. V ,,Domově“ žije 84 seniorů,
kterým jsou nabízeny dvě sociální služby: Domov pro seniory a Domov pro
seniory se zvláštním režimem.
Dne 7. 10. 2009 byl pořádán ,,Den otevřených dveří“, ten, kdo nás navštívil,
se mohl seznámit s životem v DpS Předklášteří, ochutnat koláče z naší kuchyně a
domů odcházet s malým dárkem z keramické dílny ,,Domova“. Těm, kteří tu
možnost neměli, můžeme nastínit jak to tu vlastně je.
Služby poskytujeme seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu, ocitli se v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou
soběstačnost v základních životních dovednostech a omezenou schopnost
sebeobsluhy, zejména z důvodu věku, potřebují trvalou pomoc jiné osoby a
nemohou zůstat v přirozeném prostředí, těm ,,Domov“ nabízí ubytování formou
jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojů s celkovou kapacitou 52
lůžek domov pro seniory a 32 lůžek domov se zvláštním režimem.
Je zde poskytováno celodenní racionální stravování s možností diabetické a
šetřící diety (3 hlavní jídla + 2 vedlejší jídla). Dále poskytuje ošetřovatelskou péči
a lékařskou péči pokud je potřebná. Uživatelé domova mají zajištěnou pomoc při
zvládání úkonů, na které již nestačí, základní sociální poradenství a poskytování
pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.
Organizování a zajišťování kulturních akcí uživatelům, dále aktivizačních a
sociálně – terapeutických činností uživatelům.
Návštěvy mohou uživatelé přijímat denně, dle jejich potřeb a možností,
s přihlédnutím k organizačním a provozním možnostem DpS.
Vše je poskytováno při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a
lidské důstojnosti. Každému uživateli je režim maximálně přizpůsoben k jeho
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potřebám. Jednou z podmínek přijetí do DpS Předklášteří je řádně vyplněná
žádost, včetně příloh, kterou posuzuje smluvní lékařka a sociální pracovnice.
Úhrady za stravu a pobyt v DpS jsou měsíčně stanoveny dle typu pokojů.
Sazba za jednolůžkový pokoj činní 9.900,- za dvoulůžkový s balkonem 9.300,- za
dvoulůžk. bez balkonu 8.700,- a za čtyřlůžkový pokoj 8.400,- Kč.
Pro koho není DpS Předklášteří vhodný? Pro uživatele, kteří jsou závislí na
alkoholu a na jiných omamných látkách a pro ty, kteří by v důsledku svého
zdravotního stavu narušovali soužití s ostatními uživateli. Informace o DpS jsou
podávány při osobní návštěvě, telefonicky, i uveřejněny na webových stránkách
DpS. Podrobnější informace jsou dostupné v ,,Domácím řádu“, který je rovněž
uveřejněn na webových stránkách DpS.
Vedení DpS Předklášteří

Seniorské rozjímání
Předklášterští uživatelé Domova pro seniory zdraví všechny své
spoluobčany a chtějí se s nimi podělit o zážitky roku, který pomalu končí. A jaké je
tedy ohlédnutí za událostmi našimi i světovými, jaká je rekapitulace?
Ačkoli jsme starší a mnohé orgány i paměť už nám neslouží, zajímáme se o
dění v naší zemi i v celém světě. Bohužel jsme smutni nad neradostnými
zprávami v politickém dění, zvyšování nezaměstnanosti, finanční krizi, nových
nemocech, přírodních katastrofách. Prožili jsme v životě také těžké chvíle, ale
shodujeme se v tom, že taková opakovaná neštěstí jsme nezažili. Soucítíme
s lidmi, kteří přišli o vše, co si za celý život vybudovali. Je nám smutno, když
vidíme, že v některých rodinách zaniká soudržnost, skromnost, cit a láska ke
všemu živému. Ve světě často dochází k podvodům, zlomyslnostem a honbou za
majetkem. Necitlivé zásahy do přírody se odrážejí na životě všeho tvorstva. Co
zmůže nejvyspělejší technika, nové vynálezy, když nebudeme smysluplně
využívat vše k dobru všech. Kéž bychom si toho byli vědomi.
Život však jde dál. V měsíci říjnu byl uspořádán ,,Den otevřených dveří“,
kde měla široká veřejnost možnost seznámit se s prostředím a chodem domova,
ve kterém žijeme. Na uspořádání této události se podíleli zaměstnanci a s pomocí
jsme přispěli i my uživatelé, svými výrobky. Vedle našich výrobků na výstavkách,
jsme mohli obdivovat i krásu podzimu, v podobě barevných listů a plodů dřevin.
Tento ,,Den otevřených dveří“ měl u veřejnosti velký ohlas, což nás do budoucna
motivovalo k pořádání dalších podobných akcí. Kdo nás navštívil, mohl ochutnat
připravené koláče z naší kuchyně a domů si odnést malý dárek z naší keramické
dílny.
Podzim je za námi, bez hřejivého sluníčka, veselého ptačího zpěvu a
nastávají dlouhé večery s pochmurnými myšlenkami. Však u nás máme
vynalézavé sestřičky, ochotné aktivizační pracovnice a ty nás nenechávají
smutnit. Například jsme se sešli na ,,Vinobraní“ s tombolou a veselým
harmonikářem. Hrál nám písničky našeho mládí, zpívalo se a dokonce i tancovalo
– šlapák v moderním provedení. Atmosféra byla výborná, pohoštění také, cinkaly i
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skleničky - ve vší slušnosti, bez grádů. Vraceli jsme se na pokoje spokojeni a
těšíme se na další podobná setkání.
Letošní proměnlivé počasí bylo pro nás staré, dýchavičné a špatně chodící,
velmi náročné. Opustilo nás několik spoluobyvatel, vzpomínáme na ně a přejeme
lehké odpočinutí po mnohdy těžkém životním údělu. V létě jsme sedávali v parku
v našem altánku, vyprávěli své životní zážitky, prohry i radosti. Pokud oči slouží,
vypůjčujeme si knihy v dobře vybavené knihovně, hrají se karty, luští křížovky,
poslouchá se televize – seriály i zprávy.
A stále je na co se těšit. Na Vánoce – svátky míru – na shledání s rodinou,
s vnoučaty a na jejich rozzářené úsměvy v očekávání dárků. A potom přijde nový
rok, plný předsevzetí, plánů a zbavení se všech negativ.
Přejeme si hlavně zdraví, smysluplné prožití každého dne a víru v to, že
bude v celém světě více klidu, pracovních jistot a pohody. Všem dříve narozeným
pokojné stáří, rodičům radost z dětí a lásku všem navzájem. Zastupitelům obce,
ať se splní všechny plány pro zvelebení obce ke spokojenosti občanů.
Obyvatele obce Předklášteří srdečně zdraví a vše dobré přejí
uživatelé, vedení a zaměstnanci DpS
Předklášteří.

POZVÁNÍ NA OBECNÍ PLES
dne 9.ledna ve 20.00 hod.
se koná tradiční ples obce.
ZO a kulturní komise Vás
zve do sálu OÚ.
K tanci a poslechu Vám bude
hrát skupina NOTA BENE
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