Život obce Předklášteří 2010

Vážení občané, po letošní nekonečné a na sníh bohaté
zimě, která po dlouhé době připomínala zimu z Ladových
obrázků, přebírá konečně vládu jaro s hřejivým sluníčkem,
zelenající se trávou, s veselým zpěvem kosů a s prvními
barevnými posly jara s rozkvetlými sněženkami, bledulemi
a se zářícími květy krokusů. Po zimě, která nám všem
provětrala peněženky při platbách za otop, jsme vyhodnotili
také na obci náklady na zimní údržbu komunikací a
chodníků. Započteme-li všechny výdaje, tak nás zima stála
více než 250.000,- Kč. Není to malá částka. Byla by zřejmě
o mnoho větší, kdyby se mnozí z Vás nechopili při
přívalech sněhu smetáků a hrabel a ten svůj kousek chodníku si neošetřili. ZO na
svém jednání ocenilo tento přístup a všem, kteří pomohli zvládat sněhovou
nadílku vyslovuje uznání a poděkování. Vím, že se vyskytly problémy, zvláště
v přilehlých ulicích ke Klínku, zejména při parkování, ale myslím, že při troše
tolerance a pochopení na obou stranách se vše dá zvládnout. Chci také
poděkovat všem, kteří nenechávali odstavená auta na ulicích, když mají dostatek
místa ve vjezdech. Odstavené vozy jsou velkou překážkou při odhrnování sněhu
z ulic a mnohdy ani nelze z toho důvodu sníh v ulici odstranit. Také při svozu
odpadu není leckdy možné ulicí projet a je nutné vyhledat majitele auta, protože
hrozí nebezpečí, že odpad z ulice nebude vyvezen.
Letos nás čekají dvoje volby. První budou již koncem května. Volbám do
poslanecké sněmovny právě nyní předchází kampaň, kdy nám zejména levicoví
politici slibují modré z nebe, co všechno pro nás udělají, co všechno nám dají
zadarmo a když je zvolíme, jak si budeme blaženě žít. Buďme ostražití a příliš
nevěřme na to, že je něco zadarmo. A pokud nám někdo něco dá zadarmo, tak za
to bude vzápětí něco chtít, minimálně náš hlas a souhlas s dalším zadlužováním
nás všech. Naše děti a vnuci jsou již zadluženi na dlouhá léta nezodpovědnými
politiky více než dost.
Co plánujeme v letošním roce? V první řadě dokončení stavby cyklostezky
s přemostěním Svratky, kterou staví Mikroregion Porta a jejíž financování zajišťuje
obec. Stavba je dotována z evropských fondů. Po zdárné kolaudaci v červnu a
splnění všech podmínek poskytované dotace, budeme moci požádat o platbu, a
měli bychom dostat po odečtení neuznatelných nákladů zpět 92,5 %
vynaložených nákladů na stavbu. Právě v době, kdy do rukou dostáváte toto číslo
časopisu, se připravuje zahájení provozu zdravotního střediska v budově
bývalého OÚ, které jsme museli začít urychleně budovat po nenadálém ukončení
provozu státního podniku Brněnské papírny, kde dosud bylo sídlo obvodního
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lékaře. Již dva roky máme zpracován projekt na úpravu plochy na Trávníkách.
Také tato stále odkládaná stavba je letos v plánu, ale pouze za předpokladu,
dostatečného zajištění finančních zdrojů. Rovněž zahájení prací na úpravě a
rozšiřování hřbitova je podmíněno příznivým vývojem příjmů rozpočtu.
V červnu by měl být dokončen most přes Svratku mezi naší obcí a Tišnovem.
Chodník podél papírny bude stavět obec a měl by být také hotov do kolaudace
mostu.
Mimo tyto rozsáhlejší práce nás čeká spousta drobných oprav komunikací
poškozených po zimě, chodníků, veřejného osvětlení a dalších nezbytných prácí
při údržbě obecního majetku. Všechny naše plány však budou ovlivněny vývojem
české ekonomiky, se kterou jsou obecní finance svázány jak spojené nádoby.
Vážení občané, přeji Vám všem krásné Velikonoce a po mrazivé a dlouhé zimě
dostatek hřejivého jarního sluníčka, abychom si mohli na čerstvém a vyhřátém
vzduchu vynahradit dny, které jsme v zimě museli strávit pod zachmuřenou
oblohou .

Ze zápisu jedn ání Z O
kon an éh o dne 25. února 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze schůze ZO
14.12.2009
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 16.2. 2009 .
ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku a ukládá pokračovat v postupné
likvidaci předmětů, které dlouhodobě neplní svoji funkci.
ZO bere na vědomí informaci o závěrečném účtu obce za r.2009.
Rozpočet na r. 2010
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
16,344.100,- Kč
z toho daňové
11,200.000,nedaňové vlastní
4,320.000,kapitálové
20.000,dotace globální
647.700,Celkové výdaje rozpočtu ve výši
18,335.800,- Kč
z toho běžné výdaje
16,228.400,investiční výdaje
2,100.00,ZO schvaluje rozpočet obce na r.2010 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o
obcích.
Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu.
ZO bere na vědomí informaci o zůstatku FRB k 31.12.2009 ve výši 1,560.398,-Kč
a schvaluje rozpočet na rok 2010 v zůstatku na účtu k 31.12.2009 po odečtení
částky 1.mil Kč. ( v 10 měsíci bude vrácen MMR 1.mil Kč)
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ZO schvaluje sociální fond na r.2010 ve výši 7000,- Kč
ZO bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření příspěvkové organizace
ZŚ a MŠ Předklášteří v roce 2009.
ZO souhlasí s využitím nabídky ORP na zřízení spisové služby a datového
úložiště v Tišnově, ukládá uzavřít příslušnou smlouvu a schvaluje smlouvu o
zapojení obce do připravovaného systému vzdělávání v rámci ORP Tišnov.
ZO schvaluje OZV č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování , sběru, třídění, ukládání a odstraňování komunálního odpadu
v předloženém znění. Výše poplatku zůstává na částce 470 Kč/osoba/rok.
ZO schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru, bere na vědomí
informaci o plánu prací komisí .
ZO souhlasí s podporou klubu lyžování a volejbalu mládeže Sokola Předklášteří
a schvaluje rozsah podpory ve výši 50.000,- Kč.
Ukládá připravit návrh smlouvy mezi obcí Předklášteří a Sokolem Předklášteří ,
který bude upravovat podmínky přiznání podpory. Odsouhlasí RO. ZO požaduje
předložení vyúčtování o užití prostředků do 30.10.2010 a ukládá finančnímu
výboru provést kontrolu plnění podmínek dotace.
ZO souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava plochy
na Trávníkách „ a souhlasí s obeslání firem IKS Olomouc, Univerzální služby –
V.Maloň, Stav. Marko s.r.o. Bystřice, COLAS provoz Polička, Mertastav
ZO souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník u
papírny„ a souhlasí s obeslání tří firem - IKS Olomouc, Univerzální služby
V.Maloň, S.K.Dlažba s.r.o.
ZO bere na vědomí informaci o výsledku kontroly plnění volebního programu
ZO schvaluje smlouvu na vybavení zdravotního střediska mobiliářem mezi obcí
a Mikroregionem Porta v předloženém znění.
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci při stavbě chodníku při komunikaci III/3771
mezi mezi SÚS JMK, městem Tišnov a obcí Předklášteří v předloženém znění.
ZO schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku PO mezi
obcí Předklášteří a městem Tišnov na částku 25.000,- Kč v předloženém znění
ZO souhlasí s likvidací počítače ev.č.112 a tiskárny ev.č. 85
ZO ukládá zjistit stav pozemků v k.ú. Předklášteří, na než se vztahuje § 29
zákona o půdě 229/1991 Sb.
ZO bere na vědomí informaci o jednání se zájemcem zřízení galerie „Nad
Branou“ a ukládá prověřit zda je zájem cisterciáckého kláštera k tomuto účelu
prostory pronajmout a za jakých podmínek.
ZO bere na vědomí informaci o průběhu zpracování ÚP obce a ukládá
starostovi obce dokončit smluvní vztah s ing.arch Benešovou dodatkem k přijaté
smlouvě o zpracování urbanistické studie lokality Pod Horkou a předat podklady
zpracovateli ÚP ing.arch Běhalovi k zapracování do ÚP.
ZO bere na vědomí informaci o výsledku kontrol provedených v příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ a o kontrole použití prostředků dotace na podporu sportu
mládeže Sokolu Předklášteří.
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.OB EC N Í Ú Ř AD IN FOR MUJ E.
Jak jsme na tom s tříděním odpadů ?
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Na výše uvedeném grafu můžeme vidět jak jsme na tom s tříděním jednotlivých
odpadů. U PET lahví se nám podařilo zvýšit výtěžnost pouze o necelou tunu, což
ale stále neodpovídá výtěžnosti v přepočtu na počet rozmístěných nádob na
tříděný odpad a počet obyvatel naší obce.
Naší snahou je snížit množství směsného komunálního odpadu tím, že
recyklovatelné složky (papír,PET lahve,plast,sklo,nápojové kartony) nebudeme
vhazovat do popelnice, ale odneseme je do kontejneru na tříděný odpad. Čím
větší množství recyklovatelného odpadu nasbíráme, tím více peněz se nám všem
vrátí v úhradách právě za recyklované odpady. O tuto částku se nám daří snížit
celkové poplatky za likvidaci odpadů a daří se nám držet ceny poplatku za svoz a
likvidaci domovního odpadu při stále se zvyšujících
nákladech na likvidaci směsného komunálního odpadu
na přijatelné výši. (cena za dopravu, za uložení na
skládce atd.) Takže to máme všichni ve svých rukou
vlastně ve svých popelnicích a kontejnerech, ale POZOR,
pouze v těch správných!!
Pro letošní rok se nám podařilo udržet stejnou cenu
jako v loňském roce 470,- Kč/osoba/rok.
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Poplatek za likvidaci domovního odpadu je povinen zaplatit dle zákona každý
občan (každá fyzická osoba), který je hlášen k trvalému pobytu v obci a to
v částce 470 Kč na osobu a rok.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je povinna
uhradit poplatek ve výši 250 Kč na rok.
Poplatek za psy – 150 Kč za rok.

Poplatky se vybírají v úřední dny a to

PO 8.00 -11.00
ST 8.00 -11.00

13.00-17.00
13.00-17.00

POZOR: poplatky je třeba uhradit do konce měsíce dubna.

L.L .

DALŠÍ ETAPA VÝMĚNY ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Rozhodujícím hlediskem pro výměnu dosavadních řidičských průkazů je datum
vydání zapsané v těchto průkazech. A jak je to s jejich povinnou výměnou ?
§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
novelizovaný zákonem č. 229/2005 Sb., stanoví tři lhůty pro povinnou výměnu
dosavadních řidičských průkazů za průkazy nového vzoru:
• pokud byl řidičský průkaz vydán v období od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993, byl konečný termín pro výměnu 31. prosinec 2007,
• pro průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je
výměna nutná do 31. prosince 2010,
• třetí skupinu tvoří řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do
30. 4. 2004; ty je třeba vyměnit do 31. prosince 2013.
Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu stanovenou pro výměnu, pozbývá
dosavadní řidičský průkaz platnosti. Je proto třeba pamatovat na lhůty stanovené
zákonem pro výměnu. Za jízdu s neplatným řidičákem mohou policisté udělit řidiči
blokovou pokutu do dvou tisíc korun nebo přestupek postoupit k vyřízení do
správního řízení, v němž je pokuta 1500 až 2500 Kč. Po skončení druhé etapy
bude v letech 2011 až 2013 probíhat třetí, závěrečná etapa výměny, která se
dotkne 1,2 miliónu držitelů řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004.
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Výměna řidičských průkazů
Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá záležitost. Majitel průkazu
navštíví pracoviště zabývající se agendou řidičských průkazů podle místa trvalého
pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý formulář a předloží
• občanský průkaz,
• dosavadní řidičský průkaz a
• jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.
Zákon č. 361 požaduje, aby fotografie odpovídala podobě řidiče v době
výměny řidičského průkazu a zobrazovala řidiče v předním čelném pohledu
s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě nejméně 1,3 cm (13 mm),
v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. Výměna se
provede zdarma; zákon o správních poplatcích totiž stanoví, že výměna
provedená na úřední příkaz (v daném případě je tak stanoveno zákonem),
nepodléhá správnímu poplatku.
Je vhodné nenechávat výměnu až na poslední dny lhůt stanovených
zákonem č. 361; jen tak se lze vyhnout případným návalům na správním úřadě.

NOVÁ NÁPLŇ AUTOLÉKÁRNIČEK
-Informace pro motoristy-

Do 1.1.2011 si musí řidiči obstarat nové autolékárničky nebo jejich náplně.
Do autolékárniček přibude leták s informacemi o poskytování první pomoci. Dále
musí nově obsahovat kvalitní patnácticentimetrové nůžky v antikorozní úpravě,
resuscitační masku s antibakteriálním filtrem a fólii na přikrytí zraněného. Naopak
obvazy už nebudou muset být sterilní.
Novou lékárničku nejvíce prodražuje resuscitační maska, kterou dosud používali
většinou jen záchranáři.
Co musí obsahovat nová autolékárnička
leták o postupu při zvládání dopravní nehody.
isotermickou fólii o rozměrech nejméně 200x140 cm.
nůžky o délce 15 cm v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty.
chirurgické rukavice v obalu.
plastovou roušku o velikosti 20x20 cm a tloušťce 0,05 mm.
resuscitační masku s výdechovou chlopní a filtrem.
pryžové škrticí obinadlo.
obvaz s jedním polštářkem o šíři nejméně 8 cm.
obvaz se dvěma polštářky o šíři nejméně 8 cm.
třícípý šátek z netkaného textilu.
náplast na cívce a náplast s polštářkem.
Pramen: vyhláška MD číslo 283/2009
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Pozor na příliš laciné zboží !
Výrobci povinné výbavy musejí už od loňského 16. září dodávat na trh
autolékárničky v souladu s novou vyhláškou. V některých obchodech lze ovšem
stále ještě narazit na staré zásoby. Kupující by si tedy měl ještě před zaplacením
pečlivě zkontrolovat, jestli obsah autolékárničky odpovídá požadavkům, které
začnou platit od 1. ledna 2011.
Mimo novou náplň autolékárničky budou muset mít všechna vozodla od 1. ledna
2011 v povinné výbavě reflexní vestu.

Letošní jubilejní Tříkrálová sbírka, která se konala v sobotu 9.ledna vynesla v naší
obci pro Charitu částku 41.411,- Kč. Za tento potěšující výsledek patří v první řadě
poděkování těm, kteří se o hladký průběh sbírky zasloužili, zejména vedoucím
skupinek koledníků, koledníkům samotným a všem štědrým občanům, kteří se do
sbírky svými příspěvky zapojili. Celkový výtěžek v rámci tišnovské charity činil
999.063,-Kč. Pro zajímavost uvádíme tabulku obcí Mikroregionu Porta, které
přispěly k úspěšnosti sbírky. Z letošního výtěžku máme všichni velikou radost a
děkujeme za podporu a za vůli přispět všem potřebným. Poděkování jsme
obdrželi také od ředitelky oblastní Charity Ing.Dvořákové a rádi je Vám všem, kteří
jste přispěli, tlumočíme.

Vážený pane starosto,
po skončení letošní jubilejní Tříkrálové sbírky bych Vám chtěla jménem Oblastní
charity Tišnov co nejsrdečněji poděkovat za hladký průběh sbírky ve vaší obci.
Poděkování patří Vám i Vašim spolupracovníkům, kteří se podíleli na zapečetění
a rozpečetění pokladniček, dále pak pomocným asistentům, vedoucím skupinek
koledníků, koledníkům samotným a všem štědrým občanům, kteří se do sbírky
zapojují.
Zásluhou vás všech se letošní ročník stal nejúspěšnějším do počtu koledujících
skupinek i do množství vybraných financí. Tříkrálová koleda se tak po deseti
letech stále hlouběji zapisuje do podvědomí lidí a otevírá jejich srdce i dobrou vůli
přispět na pomoc potřebným, kteří jsou mnohdy odkázáni právě na pomoc
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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druhých. Velmi si vážíme důvěry vložené v dobré jméno Charity Česká republika.
Z letošních výtěžků máme všichni ohromnou radost a já pevně věřím, že potěší i
Vaše spoluobčany.
Ještě jednou jménem všech, pro které je sbírka určena, děkujeme za pomoc a
podporu, kterou nám stále projevujete. Přeji Vám krásné dny a mnoho úspěchů v
každém počínání.
Ing. Marcela Dvořáková
ředitelka Oblastní charity Tišnov
OBEC
Dolní Loučy ( společně
s H.Loučkami a Újezdem)
Borač, (spol. s Maňovou,
Doubravníkem, a dalšimi)

VÝTĚŽEK SBÍRKY

Kaly

2540,-

Lomnička

17939,-

Předklášteří

41.411,-

Štěpánovice

15.720,-

Železné

14.035,-

31.886,39.167,-

Tabulka s přehledem výnosu sbírky v obcích Mikroregionu Porta

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
VE SLUŽEBNÍM OBVODĚ OO POLICIE ČR TIŠNOV-OBEC PŘEDKLÁŠTEŘÍ
ZA ROK 2009
Trestná činnost
Za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bylo na území obce Předklášteří evidováno
10 případů trestné činnosti, kdy 5 případů nebylo objasněno a zbylých 5 případů
bylo neobjasněno. V průběhu roku nebylo zaznamenáno, že by některá
z problematik trestné činnosti výrazně převyšovala jinou. Policisté zdejšího
oddělení prováděli šetření ve věcech podezření ze spáchání trestných činů od
vyživovací povinnosti, krádeží až po vloupání do objektů a vozidel.
Z černé kroniky roku 2009 v Předklášteří:
Dne 13.2.2009 došlo ze strany neznámého pachatele k odcizení peněženky
s platební kartou a fin. hotovostí z kanceláře firmy, kdy tímto způsobil celkovou
škodu ve výši 2.030,- Kč.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Dne 23.2.2009 došlo k vloupání do sklepní kóje v obci Předklášteří, kdy neznámý
pachatel po překonání dozického zámku odcizil lyže s vybavením a vakem na
lyže, kdy tímto způsobil celkovou škodu ve výši 5.500,- Kč.
Dne 14.3.2009 došlo ze strany neznámého pachatele k vloupání do rekreační
chaty v obci Předklášteří, kdy tento po rozštípání vstupních dveří do chaty vnikl a
z této následně odcizil ruční nářadí, příbory, sklenice, elektrickou pilu a oblečení,
kdy tímto způsobil celkovou škodu ve výši 9.335,- Kč.
Dne 27.3.2009 došlo k vloupání do dvou autobusů, které byly zaparkované ve
dvoře bývalého sběru komunálního odpadu, kdy jako pachatelé byli usvědčeni
dva nezletilí, kdy tito se pokusili odcizit rádio a DVD přehrávač. Nezletilí způsobili
škodu na vybavení autobusů ve výši 3.000,- Kč.
Dne 10.5.2009 došlo ze strany neznámého pachatele k vloupání do rekreační
chaty v Předklášteří, kdy do této vnikl přes okno, nic však z chaty neodcizil.
Neznámý pachatel způsobil pouze škodu na vybavení ve výši 3.000,- Kč.
Dne 7.12.2009 došlo v době od 7.20 hod do 7.25 hod ze strany neznámého
pachatele k vloupání do OA Suzuki SX 4 u MŠ v Předklášteří, kdy poté z vozidla
odcizil peněženku s doklady a mobilní telefon, kdy tímto způsobil celkovou škodu
na vybavení a odcizením ve výši 6.860,- Kč.
Přestupkové jednání
Pomineme-li přestupky v dopravě, ke kterým bude vyjádření níže v rámci dopravní
problematiky, tak nejčastěji páchanými přestupky jsou přestupky proti majetku a
přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.
V průběhu roku 2009 byly na území obce Předklášteří řešěny celkem 2 přestupky
proti majetku. Dále bylo za stejné období zaznamenáno 5 přestupků proti
veřejnému pořádku a občanskému soužití, kdy jeden byl s přestupcem vyřešen na
místě blokovou pokutou, neboť pachatel byl přistižen přímo při činu, ke spáchání
se doznal, souhlasil s vyřízením v blokovém řízení a touto formou mohl být
přestupek i vyřízen.
Problematika dopravy
Dle evidence bylo v roce 2009 ze strany OO Policie ČR Tišnov a Dopravního
inspektorátu Brno-venkov řešeno na území obce Předklášteří řešeno 110
přestupků v dopravě. Nejvíce přestupků bylo za nevyhovující technický stav
vozidla, celkem 47. Dále byla 21krát řešena jízda bez použití zádržného systému
(pásy), 13 krát porušení nejvyšší povolené rychlosti a 7krát telefonování za jízdy.
pprap. Pavel Mitáš

INFORMACE PRO VOLIČE
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v
pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Rada obce Předklášteří společně s redakční radou časopisu a kulturní komisí
obce vyhlašuje znalostní soutěž pro žáky Základní školy v Předklášteří.
Co je náplní soutěže? - Podle výřezu fotografie, který bude v časopise uveřejněn
určit stavbu nebo objekt, u kterého byla pořízena a kde je umístěn. Výsledek
hledání bude předán v zalepené obálce do určeného data na označené místo ve
škole. Obálka bude obsahovat kromě názvu objektu také jméno soutěžícího.
Může být přiložena také kresba objektu, fotografie nebo zajímavý příběh, který
souvisí s objektem. Zveřejněné soutěžní snímky se budou týkat jak objektů
v Předklášteří, tak také ve Štěpánovicích
Hodnocení – tři vylosovaní soutěžící budou odměněni věcnými cenami,
nejzajímavější odpověď bude ohodnocena zvláštní cenou.
1.cena - kniha
2.cena - kreslící potřeby
3.cena - upomínkový předmět
zvláštní cena - USB disk
Kdo se může soutěže zúčastnit? – všichni žáci navštěvující Základní školu
v Předklášteří od 1. do 5. třídy.
Dnes zveřejňujeme první fotografii

ODPOVĚDI PŘEDEJTE VE ŠKOLE NA OZNAČENÉ MÍSTO DO 30.DUBNA

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 10 -

Život obce Předklášteří 2010

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
AUTOR

NÁZEV DÍLA

Sarah Synchová
Shakespeare Viliam
Cartland Borbar
Shariff Norah
Francome John
Plaidy Jean
Frildingová Joy
Carrington Asch.
H.M.Kornerová
Danielle Steel
Men de Nazer

Dědictví v v Champani
Hamlet
Láska na útěku
Má tajemství
Pod tlakem
Přísaha na volavku
V pavučině vztahů
Valérie-Plameny-5. díl na plantážích
Hodina po půlnoci
Cena štěstí
Slzy ticha 1. díl
Byla jsem otrokyní 2. díl
Milenec ze snů
V bouři vášně
Líbáš jako Bůh
Křišťálový pramen
Pod ochranou noci
Ellinor, dcera pradleny
Isabele –láska zkroušená
Isabele a vítězství lásky
Bezcitný
Ráj
Temné struny
Vagon č. 106
Plachý kůň

Sandra Brown
Laura Thorne
Marie Poledňáková
Elizabeth Lowell
Linda Howard
H.C.Mahlerová
Marie Cordonnierová
Virginia Henley
Judith McNanght
Valm Dermidová
Pavel Svoboda
Agatha Christie
Knihy pro děti
Věra Řeháčková
Dr. Goldsmith
Jana Kratochvílová
Margot Berger
Ladislav Horník
D.Čechura
H. Zmatlíková
Prof. Dr. Werner

Jen neskončit v děcáku
Vědátoři
Mikolo, do sedla
Naděje v hedvábné hřívě
Z koně se padá zvysoka
Pohádkov
Šiju boty do roboty
Klima

Zveme Vás do knihovny. Otevřeno každé pondělí od 14.00 do 17.00 hod.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Závěrečnou akcí „starého“ roku byla již tradičně vánoční besídka.
Uskutečnila se 18. 12. 2010 v sále obecního úřadu. Zase se na ní představili
všichni žáci našich škol se svým připraveným programem. Tančili jsme na
melodie z večerníčků – to ti nejmenší z MŠ, žáci IV. třídy podle Dády Patrasové,
druháci na melodii „Bobík“. Druháci, třeťáci a páťáci secvičili pěkná divadla,
prvňáčci vystoupení o narození Ježíška. Sál opět praskal ve švech, vystoupení se
dařila a mnohdy vyvolala slzičky radosti a štěstí. Závěrečné zpívání koled a
vánočních písní nastartovalo tu pravou předvánoční atmosféru a náladu. Škoda
jen, že někteří rodiče nezůstali po celý program a odcházeli v průběhu vystoupení
žáků. Velmi tím rušili jak účinkující tak diváky. Dětské hlasy nejsou bohužel tak
silné, aby překřičely šramot a ruch způsobený neustálým otvíráním a zavíráním
vstupních dveří, či dokonce volnou zábavou některých dospělých.
Děti ze školní družiny se svými vychovatelkami vyrobily krásný Betlém, který
zdobil vstupní prostory obecního úřadu po celý vánoční čas a ozdobily vánoční
strom v přízemí.
Školní družina měla svou vlastní vánoční besídku, kde dostaly děti nové hry a
hračky.
Po Novém roce jsme se vrátili do školních lavic, abychom především uzavřeli
I. pololetí školního roku a vydali žákům pololetní vysvědčení ( vlastně jen pololetní
výpisy, originály vysvědčení dostanou žáci až na konci školního roku ).
Připravili jsme IV. školní ples, který byl znovu velmi vydařený, s bohatou tombolou
a dobrou zábavou při hudbě Jam Miros. Předtančení secvičily učitelky naší školy
Denisa Krausová a Lenka Novotná se žáky IV. a V. třídy na melodie z filmu
Rebelové. Poděkování patří tradičně panu Grossovi za guláš a řízky, panu
Špačkovi za pomoc při organizaci plesu, za obstarání zvěřiny a za pomoc při
vlastním průběhu plesu, hlavně za vtipný slovní doprovod při losování hlavních
cen tomboly. Za ceny do tomboly díky sponzorům a rodičům žáků. Největší dík
patří však kolektivu všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Předklášteří, obecnímu úřadu
za půjčení sálu a přilehlých prostor a umožnění uspořádání plesu. Vám všem
ještě jednou srdečný dík.
Předškolní děti z mateřské školy a žáci I. a II. třídy jezdí od 28. 1. 2010 na
plavecký výcvik do Lomnice u Tišnova. Bazén v Kuřimi je v rekonstrukci, proto
jsme museli zvolit toto náhradní řešení. Absolvujeme 9 lekcí a ukončení výcviku
bude 25. 3. 2010.
V začátku roku 2010 jsme se žáky zhlédli několik divadelních představení.
V mateřské škole to byly pohádky pana Ševčíka z divadla Radost Pohádkové
kočičiny a Červená Karkulka a pohádka Líný Honza v podání pojízdného
loutkového divadla Podivy.
Celá škola, MŠ i ZŠ , se vypravila 8. 2. 2010 do divadla Polárka na představení
Mrazík a MŠ pak 15. 3. na pohádku S koníčkem přes hory a doly.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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13. ledna 2010 navštívil naši školu pan Mgr. Macků, který uspořádal pro děti
dvě velmi poutavé a zajímavé besedy. Pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. třídy besedu
o vzniku a vývoji dechových hudebních nástrojů i s ukázkami hry na ně, pro žáky
3. – 5. třídy pak besedu o polárních krajích, doplněnou fotografiemi oblastí, které
také sám navštívil a procestoval.
Již tradičně proběhly v měsíci lednu a únoru zápisy.
Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 5. února
2010. Zapisovaly paní učitelky Jaroslava
Pohanková a Denisa Krausová, o úřední
stránku se starala ředitelka školy. Přišlo se
zapsat
20
budoucích
prvňáčků,
11
z Předklášteří, 6 ze Štěpánovic, 1 z Dolních
Louček, 1 z Újezdu u Tišnova a 1 z Kalů. 3
děti byly po odkladu povinné školní docházky
z minulého roku. Letos budou žádat o
odložení
povinné
školní
docházky
pravděpodobně rodiče u 4 – 5 dětí. Do 1. třídy
by tak příští školní rok mělo nastoupit
minimálně 15 žáků.
Zápis do mateřské školy jsme uspořádali
23. 2. 2010 a s údivem jsme zapsali neuvěřitelných 19 dětí, z toho 17
z Předklášteří, 1 z Borače a 1 ze Skryjí. Protože je více zapsaných dětí do MŠ
než těch, které školku opustí, bude se přijetí řídit opět souborem kritérií
sestavených ve spolupráci školy a obecního úřadu.
Žáci III., IV. a V. třídy se vypravili do EKO školy – pobočky Jezírko v Brně
Soběšicích na výukové programy. V. třída byla 25. 2. 2010 na programu, Vývoj
lesa, potravní vztahy a fotosyntéza, II. a IV. třída 17. 3. 2010 na programu Na
kameni kámen.
Koncem února a v průběhu března se všechny třídy naší školy vystřídaly na
besedách v dětském oddělení městské knihovny v Tišnově. Paní Šikolová jim
poutavě přiblížila dění v knihovně, nové a zajímavé knihy i jejich autory. Pro žáky
I. – III. třídy to bylo vyprávění o Ondřeji Sekorovi, pro žáky IV. třídy o Františku
Nepilovi. Žáci V. třídy měli již tradičně besedu o internetovém provozu v knihovně,
o možnostech objednávání knih, o vědecko-naučné literatuře, vyhledávání
informací apod.
Žáci IV. a V. třídy se zúčastnili naučno-zábavného programu v
Podhoráckém muzeu v Předklášteří, kde nad plastickou mapou Tišnova a okolí
pana Jiřího Jobánka, pod vedením dr. Ochrymčukové procvičovali své znalosti
regionální vlastivědy a plnili zajímavé úkoly. Celou akci ukončili dramatizací
pověsti o vzniku erbu pánů z Pernštejna.
Manželé Ivánkovi uspořádali v pondělí 22. 2. 2010 na ukončení lyžařské
sezóny pro žáky našich škol závody v lyžování na Klínku. Vítězové z jednotlivých
kategorií obdrželi medaile, diplomy a drobné dárky. Škoda jen, že za některé třídy
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 13 -

Život obce Předklášteří 2010

závodili pouze jednotlivci, kteří tím pádem zvítězili sami nad sebou a neměli s kým
soupeřit.
Školní družina také nezahálela, uspořádala pro děti soutěž ve stavění ze
sněhu, zúčastnila se výtvarné soutěže „ Moje nejoblíbenější hračka“ pořádané
časopisem Informatorium 3-8 a stále zajišťuje výzdobu dětského oddělení
knihovny v Předklášteří, oken školy a nástěnek v přízemí podle ročních období.
V neposlední řadě musím zmínit náročnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na
osmileté gymnázium. 7 zájemců z V. třídy připravuje 1x týdně jejich třídní učitelka
Ing. Eva Bauerová tak, aby co nejlépe uspěli, byli připraveni na náročnost
přijímacích testů a časový tlak při jejich vypracovávání. Držíme všem palce.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří

Naše škola se každoročně zapojuje také do veřejných sbírek ve prospěch
potřebných.
Letos jsme ve škole již poněkolikáté zorganizovali sbírku pro Centrum přípravy
koní pro hiporehabilitaci CPK – CHRPA, Rokytno, Sezemice. Žáci si podle
svého přání kupovali záložky s motivy koní. Získané peníze jsme pak vložili na
účet sbírky u Komerční banky. Za několik dní jsme obdrželi následující dopis:

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Nově jsme se v letošním školním roce zapojili do akce „Pomozte nám
pomáhat“. Tuto humanitární pomoc Rehabilitačnímu centru v Hrabyni pomáhá
organizovat Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 14/16, Brno.
Jedná se o sbírání víček od PET lahví. Tělesně postižení je třídí, cítí se užiteční a
získávají tak prostředky pro svou Charitu. Část výnosu je posílána prostřednictvím
Papežského misijního díla dětem do zemí třetího světa na zmírnění chudoby. I
odtud jsme dostali poděkování:

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli odpoledne, 14.3.2010 se sešly děti z Mateřské školky a ze Základní
školy v Předklášteří na karnevale, který pro ně připravilo vedení zdejší školy za
finančního přispění obce. Princeznami, šašky, kouzelníky, zajíci, klauny a dalšími
nápaditými převleky se zaplnil parket v sále OÚ, kde pro ně Franta Trnčák
přichystal malou diskotéku. Všichni bez rozdílu byli nadšeni pečlivě připraveným
vystoupením kouzelnické skupiny „Duo Logarex“ s balónkovým show a s vtipným
komentářem.
Nedělní karnevalové odpoledne se všem velice líbilo, počasí díky silnému větru
k nedělní procházce moc nelákalo a tak to byla pro malé i velké příjemně strávená
neděle.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Velikonoční pozdrav v podobě receptů Vám
posílají také kuchařky z Mateřské školky.
Dobrou chuť!
Velikonoční beránek
24 dkg mletého cukru, 24 dkg tuku Hera, 4 vejce, 10dkg
kandovaného ovoce, posekané ořechy, posekaná čokoláda,
33 dkg hladké mouky, ½ prášku do pečiva.
Do ušlehaného cukru s tukem postupně zašleháme vejce,
přidáme mouku s práškem do pečiva a další přísady.
Připravené těsto vlijeme do vymazané a vysypané formy a
pečeme v rozpálené troubě. Upečeného beránka po vychladnutí potřeme
marmeládou a polijeme čokoládovou polevou.

Kuřecí závitek
Kuřecí maso, sůl, hořčice,šunka, tvrdý sýr,kapie, máslo.
Plátky kuřecího masa naklepeme, osolíme, potřeme hořčicí.Na každý plátek
položíme šunku , sýr a kousek kapie.Plátky zabalíme, naskládáme na plech těsně
vedle sebe, mírně podlijeme, přidáme kousky másla a pečeme asi ¾ hodiny
v troubě. Podáváme s bramborovou kaší nebo rýží a zeleninovým salátem.

Kovbojské maso
750g vepřového, králičího nebo kuřecího masa, 100g cibule, sůl, vegeta, 50g
oleje, 100g zmrazené zeleniny, 100g sterilovaných fazolí, ½ kostky masoxu,
česnek a sojová omáčka.
Na oleji osmahneme cibuli.Maso nakrájíme na kostky, osolíme, posypeme
vegetou a pečeme na pánvi tak dlouho, až pustí šťávu.Podlijeme vodou a dáme ½
kostky masoxu.Pak přidáme zmraženou zeleninu, sojovou omáčku, 3 stroučky
dobře rozetřeného česneku. Na závěr přidáme fazole.Nejlépe je mít fazole více
barev.Chvíli podusíme a můžeme
podávat.
Pozn. Zelenina musí obsahovat :
mrkev,celer,petržel, pórek atd.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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.

KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

Předklášteří
20 let samostatnosti
Vážení čtenáři, i když nám starším se to zdá včera, z dětí, které se narodily před
dvaceti lety, jsou dnes již dospělí občané. Při příležitosti významného výročí naší
obce bychom rádi mladým i nám, starším lidem žijícím v naší obci, sérií článků
v našem zpravodaji připomněli nejdůležitější události, které jsme v Předklášteří
prožili za posledních 20 let.
1989 - 1990
V roce 1953 byla obec Předklášteří přiřazena k městu Tišnovu jako městská část
s názvem Tišnov II. Tento stav trval 37 let. Obnovení samostatnosti Předklášteří
souvisí se „Sametovou revolucí“ v roce 1989. Po Praze tehdy začala spontánně
vznikat občanská sdružení s názvem Občanské fórum (OF) i v dalších místech
České republiky. Také v Tišnově II (Předklášteří) se několik lidí rozhodlo svolat
občany do kabiny TJ Sokol za účelem založení místního Občanského fóra. Sešlo
se velké množství občanů, kteří zcela zaplnili sál. Pamětníci vzpomínali na život v
samostatné obci před rokem 1953, bývalí vlastníci volali po navrácení majetku,
mladší kritizovali vzhled a vybavenost místa, kde žijí atd. Velmi důrazně zazněl
požadavek na obnovení samosprávnosti Předklášteří. Toto shromáždění si zvolilo
své zástupce, kteří se v dalších měsících scházeli v budově školy. Ze soupisu
požadavků občanů řešili přednostně dosažení odtržení místní části Předklášteří
od města Tišnova a přípravu svobodných voleb do obecního zastupitelstva.
Konala se další setkání občanů. V roce 1990 se uskutečnilo referendum, ve
kterém se drtivá většina občanů vyslovila pro vytvoření samostatné obce.
Výsledek následujícího úředního jednání očekávali všichni s velkým napětím.
Konečně bylo rozhodnuto. Na základě zákona č.36/1960 Sb. § 16 byla v Tišnově
vyčleněna městská část Předklášteří a byla vytvořena samostatná obec. Plenární
zasedání ONV Brno – venkov zřídilo podle zákona o NV č. 140/1988 Sb. § 8
s účinností k 23. 11. 1990 MNV Předklášteří se základní působností pro
jednu obec.
Dne 24. listopadu 1990 se konaly v kabině TJ Sokol Předklášteří volby, z nichž
vzešlo první Obecní zastupitelstvo obce Předklášteří ve složení:
Obecní rada:
Starosta Jindřich Jakubec
Zástupce starosty - Ing. Oldřich Merta
Členové rady –
Ing. Miloslav Štěpánek
Ing. Eliška Mošťková
Ladislav Opatrný
Další členové zastupitelstva – Josef Baláš, Marie Hájková, Bedřich Hliněnský,
Ing. Jaroslav Jůza, Břetislav Loubal, Jiřina Novotná, František Slanina, Ing.
Josef Šír, Stanislava Valentová, Ing. Jan Večeřa
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Krátce po volbách nastoupila pí Valentová jako zaměstnankyně OÚ Předklášteří.
V obecním zastupitelstvu ji dle výsledků voleb nahradil p. Antonín Nahodil. Ing. M.
Štěpánka později v obecní radě nahradil Ing. J. Šír. Počet členů zastupitelstva
doplnil Ing. L. Buček. Místo odstoupivší pí M. Hájkové se členem zastupitelstva
stal p. J. Buček.
První zastupitelstvo na sebe vzalo těžký úkol. Zdědilo obec bez financí, s
rozestavěným plynovodem, veřejným osvětlením ve špatném stavu, s divokými
skládkami, s velkým výkopem základů pro plánované centrum občanské
vybavenosti uprostřed obce, těžce poškozené budovy v Porta coeli atd. Pro
obecní úřad nebyla ani místnost, ani jediná židle. Situaci vystihuje také poznámka,
kterou jsem vyslechla od jedné cestující, která jela autobusem přes Předklášteří.
Zněla: „To je ale ošklivá dědina!“. Noví zastupitelé však měli hodně elánu a
odhodlání naše Předklášteří povznést. V dalších číslech našeho zpravodaje se
pokusíme alespoň stručně připomenout, jak se jim a dalším zastupitelům práce
během uplynulých dvaceti let dařila a jak se naše obec postupně měnila.
(Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou. Pokud můžete informace zde uváděné
upřesnit, nebo nám zapůjčit k okopírování fotografie a jiné materiály dokumentující dění v
naší obci, přijďte prosím na OÚ Předklášteří, budeme vděčni za každou pomoc.)

M. Kulhánková

VÝROČÍ V ROCE 2010
V roce 2010 „ se dožijí“ kulatého nebo polokulatého výročí mnohé události
z historie naší obce. Uvádíme alespoň některé z nich:
770 let uplyne od úmrtí zakladatelky kláštera Porta coeli královny Konstancie.
(6. 12. 1240)
480 let je starý dokument s první dosud objevenou písemnou zmínkou o naší
obci - zmiňuje dění „ na Podklassterzijm tijssnovskym“.(1530)
455 let od postavení tehdy farního kostela Nejsvětější Trojice, který se nachází
v areálu hřbitova v Předklášteří. K němu se váže každoroční pouť
v Předklášteří. (1555)
180 let od velké povodně v Předklášteří, při které bylo pobořeno 17 domů.(1830)
150 let od postavení cukrovaru vně areálu kláštera Porta coeli. Do té doby se
nacházel v objektu kláštera. Ve stejném roce se v Předklášteří konala
hospodářská výstava. (1860)
110 let od zahájení stavby nového konventního kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Původní klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie (bazilika) byl
v této době již farním kostelem. (1900)
95 let od ukončení výroby piva v pivovaru v areálu kláštera Porta coeli.(1915)
65 let od dne, kdy měl být několik dní před koncem 2. světové války zastřelen
každý desátý muž v Předklášteří odvetou za zabitého německého vojáka.
(5. 5. 1945)
60 let od vyvlastnění majetku kláštera Porta coeli a omezení práv řeholnic.
(1950)
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 20 -

Život obce Předklášteří 2010

55 let od přemístění Podhoráckého muzea z Tišnova do budovy bývalého
proboštství v Předklášteří. (1955)
20 let od obnovení samostatnosti obce Předklášteří. (23. 11. 1990)
10 let od zahájení výroby ortéz firmou Thuasne CR s.r.o. v Předklášteří(2000)
5 let od otevření nové obecní knihovny v budově OÚ Předklášteří. (5.12. 2005)
5 let od slavnostního otevření nového společenského sálu obce v budově OÚ
Předklášteří. (27. 8. 2005)
Pověsti a příběhy z našeho regionu
Vážení čtenáři, náš kraj je bohatý vzácnými kulturními památkami. K duchovnímu dědictví
našeho regionu patří mnoho zajímavých příběhů a pověstí. Některé z nich jste již možná
slyšeli, nebo četli. Snad Vás potěší, když Vám známé příběhy znovu připomeneme a další,
nové budeme vyprávět.

Niva
V Předklášteří se po mnoho generací vypráví pověst, která se váže ke klášteru
Porta coeli. Spadá do 17. století, kdy naše země plenila švédská vojska. Byly to
těžké časy. Lidé se i se svým dobytkem museli skrývat v lesích. Ani tam si nebyli
jisti, že je Švédové neobjeví. Švédové drancovali a vypalovali usedlosti a nikdo si
nebyl jist svým životem. Jen ten, komu se podařilo sehnat nějaký ten groš
výpalného, se mohl zachránit a mohl alespoň zčásti ochránit svůj majetek. Kapsa
plná grošů byla Švédům přece jen milejší, než pouhý pohled na hořící domy.
Jednoho dne vtrhli Švédové náhle do kláštera Porta coeli. V klášteře nebyl ani
groš na zaplacení výpalného. Jeptišky se rychle rozprchly. Věděly, že v případě
dopadení je nečeká nic dobrého. Abatyše kláštera se však opozdila a ve smrtelné
hrůze utíkala po „nivě“. S prosbami k bohu se dovlekla ke kříži na rozcestí ke
Štěpánovicím a k Dolním Loučkám. Tam jí došly síly. Pronásledovatelé jí byli
v patách. Najednou se jí země začala pod nohama propadat. Švédové marně
pátrali po celém okolí. Nedovedli si vysvětlit její záhadné náhlé zmizení.
Až do dnešních dob, pokud byla „niva“ oseta obilím, byl v době zrání zřetelně
vidět na poli tmavší pruh nedozrálého obilí. Ten podle pověsti značí cestu, kudy
abatyše před Švédy utíkala.
Plesová sezóna v Předklášteří
Chladné a často nevlídné podzimní a zimní měsíce byly v našich zemích
odedávna obdobím zábavy a společenských setkání. Jak se zdá, také
společenské dění v Předklášteří v tomto období roku se stává stále více součástí
života občanů a získává na oblibě. Svědčí o tom mimo jiné rostoucí zájem občanů
Předklášteří i okolních obcí o plesy a některé další společenské akce pořádané
v naší obci.
O Mikulášské zábavě konané dne 5. prosince 2009 jste si mohli přečíst v minulém
čísle našeho zpravodaje. I přes vlnu virového onemocnění a tehdejší atmosféru
obav z nákazy „prasečí chřipkou“ se tato zábava vydařila.
Plesovou sezónu roku 2010 zahájil v pořadí již V. obecní reprezentační ples obce
Předklášteří, který se konal dne 9. ledna 2010. Vstupenky byly v předprodeji
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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okamžitě vyprodané. Návštěvníky plesu vítal vyzdobený sál a vůně koláčků na
stolech mísící se s vůní květin. K tanci a poslechu hrála hostům skupina NOTA
BENE. Plesu dodala lesku dvě vystoupení taneční skupiny TJ Sokol Drásov.
Tanečníci předvedli elegantní valčík a rozverný kankán. V bohaté tombole bylo
mnoho krásných a hodnotných cen, za které obec touto cestou děkuje všem
štědrým sponzorům. Pro žíznivé tanečníky byl připravený bohatě zásobený bar,
pro hladové výborné daňčí řízky s bramborovým salátem a daňčí guláš. Hosté se
skvěle bavili do časných ranních hodin.
Rovněž 4. školní ples pořádaný ZŠ a MŠ Předklášteří, který se konal dne 29.
ledna 2010, měl tradičně vysokou úroveň. Pro návštěvníky plesu byly připravené
růžemi krásně vyzdobené stoly plné talířů s chutnými koláči a květinami
vyzdobený sál. K tanci hrála oblíbená hudební skupina JAM MIROS. Po
slavnostním zahájení plesu ředitelkou školy Mgr. Ilonou Krausovou a předsedou
školské rady panem Jaroslavem Špačkem potěšily hosty roztomilým tanečkem
děti z místní školy a taneční skupina Street Flava pod vedením Elišky Bauerové
a Kateřiny Jamborové. Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola. Občerstvení bylo
již tradičně výborné - tentokrát to byly dobroty z kančího masa. I na tomto plese
se vesele tancovalo ještě dlouho po půlnoci.
V tomto roce obohatil společenský život v Předklášteří i jeden za dvou místních
spolků – TJ Sokol. Novinkou letošní sezóny jsou Sokolské šibřinky, které
sportovci připravili na 26. únor 2010. Maškarní zábava se nekonala v Předklášteří
po mnoho desetiletí. I když byly pořádány poprvé, tak se šibřinky organizátorům
vydařily. Každý, kdo zavítal 26.2. do sálu OÚ, určitě nelitoval a všichni jsme
obdivovali nápaditost hostů v maskách. Můžeme jenom doufat, že se bude
v organizování této zábavy pokračovat v příštím roce, popřípadě se ještě rozšíří
o průvod obcí, jak to bývá zvykem v okolí.
Na závěr děkujeme všem, kteří obětavě přispěli v uplynulé sezóně ke
společenskému dění v Předklášteří a těšíme se na setkání s našimi občany
i s hosty z jiných obcí v příští plesové sezóně a při dalších společenských
a kulturních událostech v naší obci.
Kulturní komise obce Předklášteří

Tradičně bohatá tombola byla ozdobou obou plesů
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SPORT V OBCI

.

SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – VOLEJBAL
Volejbalová mládež Sokola se v sezóně 2009/2010 účastní mládežnických soutěží
v žákovských, kadetských a juniorských kategoriích.
Chlapci hrají krajskou žákovskou soutěž, která se hraje v období od října 2009 a končí
v březnu 2010. Současně hrají okresní žákovskou soutěž hranou v letním období na
venkovních kurtech. Starší chlapci hrají krajskou soutěž kadetů.
V průběhu těchto soutěží se účastnili turnajů pořádaných v Poštorné, Brně, Zastávce a
Letovicích. Také jsme pořádali jeden turnaj v domácím prostředí na ZŠ 28. října v Tišnově.
Výsledky žáků byly po odchodu starších chlapců do kadetské kategorie vždy příznivé, i když
výher bylo velice málo. Zkušenosti jsou ale do budoucnosti pozitivní. Před posledním kolem
byli žáci v celkové tabulce krajské soutěže na 12. místě. V okresní soutěži zatím po odehrání
dvou turnajů jsou na 1. místě.
Kadeti se v průběhu soutěže zatím zúčastnili čtyř turnajů, ve kterých se vždy utkali se třemi
nebo čtyřmi soupeři. V tabulce jsou zatím na čtvrtém místě.
Dívky mají jako hlavní soutěž krajskou soutěž juniorek. V této soutěži, která začala v říjnu
2009 odehrály každou sobotu dvojutkání buď na palubovce soupeře nebo v domácím
prostředí. Jako domácí halu využívaly tělocvičny v ZŠ Dolní Loučky, ZŠ 28. října Tišnov a ZŠ
Smíškova Tišnov. Soupeřkami našeho družstva jsou družstva z celého kraje (Mikulov,
Křenovice, Hodonín, Újezd u Brna a další). Dívky v průběhu soutěže poprvé získávaly
zkušenosti se soutěží tohoto typu a s takovými soupeřkami. V průběhu soutěže zatím
„urvaly“ pouhá tři vítězství i když v několika případech vítězství uteklo jen o pár bodů
v pátém setu. To ale vůbec neovlivňuje náladu v týmu a každý vyhraný set je pro dívky
vítězstvím. Soutěž skončí v měsíci dubnu.
Mladší dívky se ještě účastní okresní soutěže žákyň odehrávanou v letním období na
venkovních kurtech. Zatím jsou po polovině soutěže na 1. místě.
Výsledky našich družstev mohou zájemci shlédnout na
www.cvf.cz (juniorky).

www.vcmbrno.cz (žáci) a na

Pro budoucí doplnění všech kategorií o další hráče a hráčky zahájila na podzim 2009 činnost
přípravka, ve které se připravují dohromady chlapci i dívky ve věku 7 – 9 let.
Současně je nutné v letošním roce doplnit družstvo žáků. Proto rádi přivítáme další zájemce
ve věku 12 – 13 let, kteří mohou přijít na trénink. Družstva po ukončení sezóny zahájí
přípravu na venkovních kurtech v Předklášteří v měsíci dubnu. V případě zájmu mohou
rodiče kontaktovat Zdeňka Dvořáka na tel. 724 587 319, nebo mohou chlapci přijít přímo na
trénink.
Plán činnosti na rok 2010.
1. Účast družstva žáků a žákyň v okresních soutěží.
2. Účast družstva žáků v krajské soutěží.
3. Účast družstva juniorek v krajské soutěží.
4. Tréninkový proces v průběhu celého roku.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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5. Několik jednodenních soustředění na hřišti v areálu Sokola.
6. Vícedenní soustředění na konci letních prázdnin v rekreačním areálu Prudká.
7. Další rozvinutí přípravky k celkové tělesné kondici dětí.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu, kterou pro činnost děti ve volejbalovém oddíle
poskytla Obec Předklášteří a rovněž několika podnikatelským subjektům, které se podílely na
materiálovém vybavení nebo v dopravě na utkání.
Zdeněk Dvořák

Zima „Na Klínku“
Letošní sezonu jsme, co se týká zasněžování, zahájili již v polovině prosince
a zdálo se, že na Vánoce po mnoha letech budeme lyžovat. Po sedmi dnech jsme
měli svah téměř zasněžený. Doufali jsme, že předpovídané oteplení nebude tak
katastrofální, ale opak byl pravdou a teploty o vánočních svátcích vystoupaly
i přes deset stupňů a ani déšť nás neminul.
Dalších deset dní jsme pouze mohli pozorovat, jak nasněžený sníh postupně mizí.
Konečně dlouho očekávané ochlazení přišlo, a začali jsme nanovo. Nakonec se
nám podařilo, i díky přírodnímu sněhu, vlek uvést do provozu 9. ledna. První
víkend provozu byl sice ještě trochu deštivý, ale pak nám v dalším průběhu zimy
napadlo více jak padesát centimetrů sněhu. Takové množství bylo v našich
končinách možná naposled v roce 1969, kdy se konaly lyžařské závody, které
pořádali Sokoli nad „Pavličákem“.
Ve spolupráci se členy lyžařského oddílu TJ Sokola Předklášteří jsme tuto
zimu v našem areálu pořádali několik úspěšných akcí. První z nich byl již tradičně
dne 26. 12. 2009 pochod „Pohádkovým lesem“. Další akce potěšila spíše
náctileté, neboť to byla dne 30. ledna 2010 „Diskotéka na sněhu“. Dne 13. 2.
2010 proběhl v rámci Jihomoravského kraje veřejný závod v obřím slalomu,
započítávaný do seriálu závodu Poháru Jihomoravského kraje. Na startu tohoto
závodu se sešlo devadesát závodníků z celého kraje. Poslední naší iniciativou byl
dne 22. února 2010 závod v obřím slalomu, který byl určen především našim
dětem z Mateřské a Základní školy v Předklášteří. Ke zdaru tohoto závodu
přispělo krásné počasí a výborná
atmosféra o kterou se zasloužili diváci
z řad nezávodicích žáků, učitelů, rodičů
a prarodičů.
Prudké oteplení dne 24. 2. 2010
ukončilo provoz vleku, což nejvíce
zarmoutilo především děti, kterým za
několik dní začínaly jarní prázdniny.
Závěrem nezbývá než doufat, že ta
následující zima bude alespoň taková
jako ta letošní.
Pavel Ivánek
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 24 -

Život obce Předklášteří 2010

V pátek 26. 02. 2010 uspořádala TJ Sokol Předklášteří 1. Sokolské šibřinky
na téma „Jak to tady asi začalo.“ Ve slovníku spisovného jazyka českého se
dočteme, že šibřinky jsou "masopustní maškarní zábava s určitým tematickým
rázem" a jako příklady se tu uvádějí spojení "hasičské" a "sokolské" šibřinky. Jako
další význam uvádí slovník "žerty, šašky" a cituje Eduarda Basse "tropit si ze
všeho šibřinky".
V zaplněném sále OÚ Předklášteří si za doprovodu kapely Tři na Tři band
přišla zaskotačit a „trsnout“ spousta nápaditých a půvabných masek. Kulturní
program nám vyplnili členové tanečních skupin Together Tygříci, Together Easy a
Together. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení a bohatá tombola. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se o to zasloužili. O půlnoci
proběhlo losování o hlavních 15 cen a vyhlášení nejlepší masky večera. Nejvíce
se líbily masky mlynáře a jeho pomocníků a Červená Karkulka s babičkou.
Finanční výtěžek z této akce je určen pro potřeby dětí a mládeže z TJ
Předklášteří.
Věříme, že se tato akce všem líbila a byli bychom velice rádi, kdyby se
Sokolské šibřinky staly tradicí místní tělovýchovné jednoty. TJ Sokol Předklášteří
děkuje všem organizátorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu celého večera.
Andrea Topinková

Nejvíce se líbila Červená Karkulka s babičkou a masky mlynářů s pomocníky.
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Co jsme všechno zvládli v roce 2009 v jezdeckém a
kynologickém areálu ranče Loučka
Naše aktivity dělíme na dlouhodobé již tradiční aktivity a aktivity, které organizujeme
jednorázově.
Z těch dlouhodobých, kromě jezdeckého oddílu, který funguje již 5. rok, lze jmenovat
spolupráci s Dětským domovem v Předklášteří a to ve dvou formách. Děti chodí za koníky a
za pejsky. Proběhl nám zde projekt, který byl financován Jihomoravským krajem „Hrajeme si
s pejsky“, který začal v dubnu a byl ukončen v listopadu 2009. Děti pravidelně chodí 1x
týdně za svými koníky, kdy nám pomáhají s jejich péčí a zároveň s každým dítětem proběhne
20 minutová lekce terapeutického ježdění.
Dlouhodobá je také spolupráce s Mateřským centrem Studánka, kdy se podařilo navázat na
tradici před požárem a rozběhly se pravidelné odpolední jízdy na koních pro naše nejmenší.
Mateřskému centru jsme také vyšli vstříc při pořádání jejich akce na Svatého Martina a
poskytli jsme koně s jezdcem.
Na ranči tradičně již také probíhají v jarních měsících exkurze mateřských škol a škol
I.stupně.
V létě také proběhly 3 turnusy soustředění s koníky pro děti od 11 let.
Kromě volnočasových aktivit se věnují naši pracovníci vzdělávacím programům a to bud´
přímo na ranči nebo dojížděním do jiných areálů. K pravidelným vzdělávacím akcím patří
organizování meetingů práce s koňmi pro začínající a pokročilé majitele a jezdce.
Koncem prázdnin byly osloveny ředitelky Základních škol v Předklášteří a ZŠ 28.října
v Tišnově. Informovala jsem je o zorganizování jezdeckých kroužků pro děti jejich škol jako
další mimoškolní aktivity a zároveň jedné z nejúčinnějších terapeutických metod při
nemocech pohybového aparátu, chybného držení těla a atrofie zádových svalů.
Od října se podařilo zorganizovat jezdecký kroužek pro děti z Předklášteří, které 1x týdně
docházejí do areálu , učí se pečovat a ošetřovat koně.
První uspořádanou akcí v roce 2009 byly květnové dvoudenní závody při příležitosti
znovuotevření areálu po požáru . Záštitu převzal hejtman Jm kraje Mgr. Michal Hašek.
V červnu proběhla jednorázová akce pro děti z Dětského domova v Tišnově, tuto akci
financoval sponzor a proběhlo celé odpoledne ježdění na koních.
Díky jednorázové dotaci z fondu hejtmana Jm kraje Mgr.Michala Haška, která byla použita na
obnovu klubovny a sociálního zařízení pro děti, mohly v červenci a srpnu proběhnout 3
turnusy dětských soustředění s koníky pro celkem 30 dětí.
V říjnu byla uspořádána pro jezdecký klub a spřátelené ranče, dvory a oddíly Hubertova jízda.
V listopadu zde byla uspořádána dvoudenní outdorová aktivita pro 10 pracovníků
společnosti Poclain hydraulice s.r.o.
V prosinci proběhla již tradiční „Mikulášská jízda“ Předklášteřím v hojném počtu 9 koní a
čertovského kočáru.
Průběžně během celého roku probíhají vyjížďky do krásné přírody Předklášteří a Tišnovska a
s nimi spojená výuka jízdy na koni přímo na jízdárně nebo v kryté hale.
Zpracovala : Jana Prokopová
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
Odešel tiše, odešel bez rozloučení
Dne 9. května uplyne šestý smutný rok, co nás opustil náš syn
Luděk Vejrosta.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Vejrostova
Je těžko bez tebe žít, v našich srdcích navždy tě budeme mít.
Dne 13.května uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Slovák
S láskou vzpomínají manželka a Jarek s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku

BLAHOPŘEJ EME
Dne 2. 3. 2010 naše uživatelka DpS Předklášteří
paní

oslavila krásné životní jubileum 100 let.
Se zájmem přijímala gratulanty z DpS,
zástupce Obecního úřadu Předklášteří,
zástupce z rodné obce Malhostovice
a blízké
známé.
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Klášterští na cestách
Jako jedna z účastnic těchto cest
se s Vámi chci podělit a poinformovat
Vás , ovšem pokud máte zájem, kam
jsme v loňském roce s průvodcem
panem ing. Zdeňkem Muzikantem a
pěkným autobusem pana Bedřicha
Hliněnského
a
příjemnými
řidiči
cestovali,co jsme na těchto cestách
viděli, co jsme poznali z historie a proč
se rádi vracíme.
Stává se pravidlem, že dvakrát v roce,
na jaře a na podzim, jezdíme do
termálních lázní v Podhajské na jižním
Slovensku. Snad víte, že tyto prameny
byly
objeveny
v roce
1973
při
zkušebních vrtech a od té doby se staly velice oblíbenými a prospěšnými pro
mnohé návštěvníky. Jsou totiž svým složením s množstvím minerálů podobné
vodám Mrtvého moře. Naše kosti a vlastně celé tělo se krásně prohřeje a
pomůže nám lépe snášet naše různé zdravotní problémy. Vždyť teplo a sluníčko
přece léčí. Kromě koupání jsme vždy půldenním výletem poznávali okolí
Podhajské. Jedno odpoledne jsme navštívili město Nitru. Nitra, to je mnoho
historie, kupec Sámo, Velkomoravská říše, osídlení slovanskými kmeny, nitranské
knížectví, hrad panovníků Velké Moravy,kníže Pribina-první vládce Slovanů a jiné.
Další výlet nás zavedl do největšího arboreta ve střední Evropě, do Viesky nad
Žitavou-Arboreta Mlýňany. Nádherný park o rozloze 67 ha s 2300 druhy vzácných
cizokrajných dřevin založil dr.Štefan Ambrózy v roce 1892.Při dalším výletě jsme
navštívili Topolčansky zámek . Tento krásný zámek patřil Habsburkům.Poslední
majitel zřídil v nedalekých Tribečských lesích největší
zvířecí oboru na
Slovensku. Součástí areálu zámku je též světoznámý hřebčín, jedna z 5 chovných
stanic plemenných koní Rakouska-Uherska, chov známých Lipicánů. Topolčansky
zámek jak známo sloužil jako letní sídlo našeho prvního pana prezidenta
T.G.Masaryka. Prohlídku zámku jsme končili v kruhovém středním sále,kde je
původní zařízení, kde stojí klavír-křídlo, na kterém hrával pan prezident a také
jeho syn Jan.Jedna z účastnic prohlídky, paní učitelka, se dovolila průvodkyně,
zasedla ke klavíru a zahrála Ach synku, synku….., všichni jsme si zazpívali i
průvodkyně.Bylo to velice dojemné a nezapomenutelné.
Na cestě z Podhajské domů zastavujeme se pravidelně na dobrou večeři a
skleničku vína v Templářských sklepech v Čejkovicích. Možná víte, že Templáři
byli prvním církevním řádem založeným v době křižáckých výprav v Palestině.
Založil ho král Balduin II. v Jeruzalémě a tam jim vyhradil část svého paláce v
blízkosti chrámu-templu Šalamounova a odtud přijali název Templáři. V čele řádu
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stál velmistr a už ve 13. stol. se tento řád rozšířil do Evropy. Templáři se dostali
až do Čejkovic, které vlastnili.Templáři, jezuité a víno, to jsou tři fenomény, které
ovlivnily toto městečko v Dolnomoravském úvalu na Hodonínsku.
Dalším pravidlem se stává jednodenní výlet do termálních lázní MOŠOŇ
v Maďarsku. Je to nedaleko slovenských hranic, a též svojí termální vodou
pomáhá k utužení našeho zdraví. Jezdíváme tam v listopadu a v únoru.
Protože místo vyhrazené mému vyprávění jsem vyčerpala, skončím informací
našeho nejbližšího programu cest za zdravím nebo poznáním.
10. dubna v sobotu : termální lázně Buk-Maďarsko
11.-14.května
: termální lázně Podhájská
Konec května
: výlet do jižních Čech (Lomy, Nepomuk, Prachatice, Klokoty)
Nemáte chuť účastnit se a prožít s námi pěkný výlet ? O dalších cestách
Klášteráků loňského roku příště.
M.Hájková

LÁVKA JE NA SVÉM MÍSTĚ
V harmonogramu stavby cyklostezky
s přemostěním
Svratky
bylo
naplánováno propojení obou břehů
řeky lávkou na únor 2010. Dne 12.2.
jsme
navštívili
firmu INGENIA
v Albrechticích, městečku na polských
hranicích, kde byla lávka vyráběna,
k dílenské přejímce. První pohled na
smontovanou lávku v hale firmy nás
vyděsil.Toto monstrum je někdo
schopen dovést na soutok Loučky se
Svratkou? Naše obavy rozptýlil majitel
firmy Ing.Václavík, který nás uklidnil
sdělením, že řidič, který tento nadměrný náklad poveze, svážel dřevo z lesů a
takovéto náklady mu nedělají problém. Dohodli jsme se, že vše bude připraveno
na středu 17.února.
Přeprava probíhala v noci a mimo jedné mírně poškozené fasády ve Veverské
Bítýšce a zničeného sloupku zábradlí na mostku nebyly po Tišnov žádné větší
problémy. Musím podotknout, že délka mostu je 24 m a celá souprava měřila
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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téměř 30m na délku a 3.8m na výšku. Největší potíže nastaly až při dopravě
mostu přes Tišnov a zejména přes Lomničku. S řidičem soupravy jsme hledali
nejvhodnější trasu, kterou by mohl být nadměrný náklad bezpečně dopraven
k soutoku obou řek. Při prohlídce zatáčky u restaurace Hamry v Lomničce pan
řidič pravil „tak tady jsme skončili“. Bohužel, ani varianta přes Železné
nepřicházela do úvahy. Nakonec bylo rozhodnuto, že souprava pojede od Tišnova
přímo do Lomničky, kde se otočí a pokusí se projet zátočinu u hostince Hamry
z opačného směru. Musím se ještě zmínit o vydatné pomoci pana J.Králíka,
lomničského starosty, který nám na naši žádost zajistil techniku pro rychlé
odklízení hromad sněhu, které překážely manipulaci se soupravou.
Tato varianta se nakonec po více než hodinovém manévrování zdařila, i když
mnohdy rozhodovaly doslova milimetry. Nyní nás čekala ještě jedna neznámá a to
přejezd železniční tratě Tišnov – Nedvědice. Přes naše obavy z tohoto místa
byl přejezd díky vstřícnosti pana Litborského, zdejšího traťmistra, bezvadně
připraven a pro případ nenadálých potíží také zabezpečen, a proto byla přeprava
přes něj celkem plynulá. Na
místě již čekal jeřáb, který
mostek uložil na připravené
pilíře. Na jaře nás čekají
dokončovací práce , aby
mohlo být celé dílo koncem
května
připraveno
ke
kolaudaci.
Reportáž
z přesunu lávky si můžete
prohlédnout na stránkách
Tišnovské televize, nebo
více fotografií na stránkách
obce www.predklasteri.cz
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O tradiční předklášterské pouti 30.května, Vám bude
vyhrávat na náměstí od 15.00 hod. dechová hudba

BORŠIČANKA AK
s lidovým vypravěčem
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Muzejní noc 2010 v Podhoráckém muzeu letos přivítá návštěvníky
s programem nazvaným Muzejní škola. V souvislosti s výstavou Školní kabinet,
která v té době bude v muzeu probíhat, se prostranství klášterního areálu stane
prostranstvím školním, s rozvrhem, zvonkem, vyučovacími předměty a ovšem i s
žáky a učiteli.
Pódium a přilehlá místa obsadí pěvecký sbor Black Uganda Choir, malé husitské
ležení Lucius, tanečníci s irskými tanci Éirihg, předvedení několika fyzikálních
jevů, sedmimílové skákací boty, živý přírodovědný exponát a jiné poučné
zajímavosti, vše na matematickém základě.
Pořad obohatí výstava Extra kytice, kterou Podhorácké muzeum pořádá ve
spolupráci s květinářstvím Florees v Tišnově.
Pro návštěvu jsou připraveny také stálé muzejní expozice, osvětlený portál Porta
coeli opět pozve na časové prohlídky klášterního kostela.
Občerstvení zajištěno, k atmosféře přispěje i drobný prodej.
Muzejní noc proběhne 15. 5. 2010, čas konání: jako obvykle 18.30 – 23.30
hodin a jako obvykle vstup volný.

Nestor folkové hudby, který se na českých a přilehlých scénách pohybuje už čtyři
desetiletí. Bývalý člen skupiny Minnesengři, od roku 1982 vedoucí vlastního
sdružení Žalman & Spol. Autor několika stovek písní, básní, pohádek a filmových
scénářů. Jeho hudební tvorba je rozeseta na bezmála padesáti titulech (albech
skupin Minnesengři, Žalman a spol. a různých samplerech), kromě skupiny
Nezmaři jeho písně hrají (a nahrávají) např. skupiny Stopa, Madalen, Jaroslav
Lenk, Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Věra Martinová.

SÁL OÚ DNE 20.DUBNA 2010 V 19.00 HOD.
Vstupné 150,- Kč
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