Život obce Předklášteří 2008

A tak máme po volbách. Nyní už budeme pouze čekat,
jestli ti, kterým jsme dali svůj hlas a tím také důvěru, splní
svoje sliby, změní svoje chování, umožní nám změnit náš
pohled na politiku a politiky a názor na naši republiku jako
na spolehlivou a demokratickou zemi, nikoliv na zemi
plnou hašteření, tunelování a korupce.
Buďme optimisty, věřme, že mnozí myslí svoje slova
upřímně, že chtějí vyvést tuto zemi z marasmu, že chtějí
ukončit astronomické zadlužování budoucích generací a
že to také dokážou. Nebude to jednoduché, mnohdy to bude bolet. Ale to je cena
za špatné hospodaření, za rozmařilé rozdávání veřejných prostředků i těm, kteří
toho zneužívají. Bez jakýchkoliv pochybností je zapotřebí pomoci lidem, kteří se
dostanou do problémů, dlouhodobě nemohou najít práci, jsou nemocní, staří a
těžko se orientují v dnešní uspěchané době. Ale vždy byla a bude skupina lidí,
kteří se úspěšně vyhýbají práci a velice dobře žijí z různých sociálních dávek a
příspěvků.Také přebujelá administrativa státních institucí, složité zákony, které
brzdí a otravují nejen podnikání, ale také každodenní život obcím a také
občanům, stojí nemálo veřejných prostředků.
K řešení je spousta zanedbaných a dlouhodobě neřešených oblastí.Nikomu se do
jejich řešení dosud nechtělo. Nepopulární opatření nechce dělat nikdo, zejména
ne před volbami a s nejistým výsledkem v parlamentu. Uvidíme, jestli se nyní
podaří sestavit silnou vládu a najde-li odvahu a podporu vyřešit i nepříjemné
záležitosti. Pro obce bude zejména důležité, zda se změní po léta slibovaný,
mnohokrát kritizovaný nespravedlivý způsob rozdělování daní, tzv. RUD –
rozpočtové určení daní. Na podzim nás čekají další volby – volby komunální. Při
těchto volbách si občané obcí vyberou své nové zastupitele na období dalších čtyř
roků. Také v naší obci se budou dávat dohromady kandidátky. Je smutné, že
mnozí ví jak by šlo řešit všechno lépe, ale odvahu vzít na sebe zodpovědnost,
věnovat nemálo volného času práci pro obecné blaho, to už se chce jen
málokomu. Jsou to funkce nevděčné. Když se něco povede, je to bráno jako
samozřejmost, ale běda, když se něco nezdaří.
Než se dostaneme k volebním urnám, čeká nás ještě slavnostní otevření
cyklostezky s přemostěním Svratky. Ti, kteří se již byli na rozestavěné dílo
podívat, oceňují zejména vzhled lávky nad Svratkou, která zapadá do přírodního
prostředí na soutoku Svratky s Loučkou a po ozelenění tohoto koutu Předklášteří
bude dozajista patřit k chloubě obce. Doufám, že se nám v budoucnu podaří
propojit cyklostezkou, která naváže na vybudovaný přechod přes Svratku naši
obec se Štěpánovicemi. Tato obec již má projekt zpracován a podánu žádost o
dotaci a na naší straně se připravuje studie.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Od prvního května byl zahájen provoz v ordinaci praktického lékaře v Předklášteří.
Je dobře, že se podařilo ordinaci v obci udržet, i když neočekávané zastavení
provozu v Brněnských papírnách s.p. přineslo mnoho problémů jak pro
zdravotnické zařízení, tak pro pacienty. Všem kteří se podíleli na zachování
střediska v obci, a kteří přes všechny překážky trpělivě tuto situaci zvládali patří
poděkování. Přeji Vám všem pěkné letní měsíce, které nám doufám vynahradí
nepovedené a deštivé jaro, dětem prázdniny plné krásných prožitků a dobrý start
do nového školního roku.

Ze zápisu jedn ání Z O
kon an éh o dne 31.břez na 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze schůze ZO
25.2.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 16.2. 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislých auditorů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí,
Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno o výsledku hospodaření obce za rok 2009
s výrokem – Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu obce Předklášteří, které
vydal MěÚ Tišnov,
odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování v předloženém znění
Zastupitelstvo obce vyslovuje zájem o provoz elektronické spisové služby
GINIS od firmy GORDIC,s.r.o. v hostovaném režimu a to prostřednictvím TC ORP
Tišnov v souladu s podmínkami výzvy k podání žádosti o finanční podporu v rámci
IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.10.2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem kadeřnictví za cenu 180 Kč/m2
podle návrhu RO .
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Předklášteří a E.ON Distribucí
a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích 253/5 a
761/3 v k.ú. Předklášteří za jednorázový poplatek 3600,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy mezi obcí Předklášteří a
Sokolem Předklášteří o podmínkách poskytnutí a rozdělení příspěvku na
podporu sportu mládeže v obci
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravované studii stavby
cyklostezky podél Svratky směrem ke k.ú. Štěpánovice
STATISTIKA VOLEB DO PS 2010
Počet zapsaných oprávněných voličů
Voleb se zúčastnilo
Vloženo platných hlasů

773
767

Volební účast v obci (%)
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
PEJSCI, KOČKY A JINÍ NAŠI MILÁČKOVÉ
Chovat domácí miláčky, pejsky, kočky, zakrslé králíky,
morčata a další kamarády ze zvířecí říše je v poslední době
hodně rozšířeno. Co však někomu přináší radost, může
jiného obtěžovat. Bohužel, za to, že naši chundelatí přátelé
někoho obtěžují nenesou odpovědnost oni, ale jejich
nevychování páníčci. Jak jinak je nazývat, když se najdou
takoví chovatelé, kteří venčí svoje psy na náměstí, v parku u
ZŠ a DD, v areálu kláštera a jinde, kde to není dovoleno. Nevím jak by se tvářili,
kdyby si jejich děti hráli v trávě plné exkrementů a nosili jim jimi obalené boty
domů.Tímto chováním jednak riskují pozvání k přestupkové komisi a úhradu
vysoké pokuty za porušování obecní vyhlášky, ale také mnohdy nepříjemnosti se
sousedy, kteří jsou povinni strpět jejich chovatelskou vášeň, ale nikoli zaneřáděné
okolí psími exkrementy. Jiná situace je s kočkami. Těmto milým zvířátkům se
v obci také velmi daří. Potuluje se zde mnoho kočičích bezdomovců,kteří nejenom
že ničí záhony sousedů a často roznáší nebezpečné nemoci, ale kdo nabral na
botu, zejména otevřenou, jejich „voňavý“ výkal, tak asi v tom okamžiku nebyl
přítelem těchto milých stvoření. Také při sečení trávy sekačkou je nesmírně
příjemné mít pihovaté nohy a kalhoty nejenom od trávy. Vím, že zvládnout tato
nezávislá a sebevědomá zvířata je obtížnější než zvládnutí dobře vycvičeného
pejska, ale nepohybuje se jich zde opravdu víc než je zdrávo? Stížnosti občanů
tomu nasvědčují. To samé platí také u volně se pohybujících slepic v některých
lokalitách. O všem již bylo napsáno mnoho. Přesto tento problém přetrvává.
Zamyslete se zejména ti, kterých se to týká. Uvědomte si, že ne každý sdílí vaši
vášeň pro chov domácích zvířat a nedělejte si nepřátele. Mnohdy z takovýchto
„maličkostí“ vznikají nepříjemné sousedské spory, které pokud není dobrá vůle
nemají řešení.
X.Y.
STAVBA MOSTU U PAPÍRNY
Letošní rok bychom v Předklášteří mohli označit jako rok mostu a lávky přes
Svratku. Konečně po 65 letech se podařilo odstranit provizorium a vybudovat
most odpovídající úrovni současné stavební technologie a současně upravit
komunikaci, chodník a osvětlení v úseku papírna-most a tím i zkultivovat vstup do
naší obce ze strany Tišnova.
Investorem stavby s finanční podporou EU je Správa a údržba silnic JMK.
Chodník je financován z rozpočtu obce Předklášteří a zhotoven firmou p. Maloně.
Stavba se pomalu blíží k finále a tak se můžeme oprávněně těšit, že se naplní
dlouholetá tužba občanů po obnově mostu a konečně se zahradí stopy po
svědectví II. Světové války.Dík patří všem, kteří se o to zasloužili. Vyzvednout je
však třeba při této příležitosti vysokou Finanční podporu fondů EU na stavebních
nákladech, jejichž celková hodnota činí 68,8 mil. Kč.
O.M.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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ORDINACE V NOVÉM
Zdraví je hodnota, kterou člověk nejlépe ocení, když mu chybí. Proto by měl o
jeho zachování pečovat a usilovat především sám a nedomnívat se, že za jeho
zdraví je odpovědný jen lékař. Stát odpovídá za legislativu, dle které se vytváří
zdravotnický systém a péče o zdraví lidu. Ani obec nelze vyjmout z okruhu
zainteresovaných subjektů a její povinností dle zákona o obcích je pečovat o
potřeby svých občanů.
To obec projevila vybudováním Zdravotního střediska rekonstrukcí přízemní
budovy bývalého obecního úřadu. Podařilo se vytvořit příjemné prostředí pro
pacienty i zdravotnický personál, když zastavení provozu v Brněnských papírnách
vynutilo uzavření ordinace praktického lékaře. Početnou klientelu tvoří nejen
občané Předklášteří, ale také obce přilehlého okolí. Proto se do projektu zapojil i
Mikroregion Porta, který se postaral společným příspěvkem obcí a dotací
z Programu rozvoje venkova JMK o vybavení nábytkem, který vkusně a účelně
zhotovilo Stolařství p. Nahodila ml.
Přejeme občanům i zdravotnickému personálu hodně zdraví a klientům, pokud
budou léčení potřebovat, příjemné prostředí a úspěšnou léčební péči.
Ing.O.Merta
Ordinace se stěhovala
Všechny „klášteráky“ v loňském roce nepříjemně překvapila zpráva o krachu
závodu Brněnských papíren s.p. v Předklášteří. Nás, kteří jsme registrovaní u
praktické lékařky MUDr. Věry Blažkové, trápilo, co bude s její ordinací. Zastupitelé
naší obce připravovali stěhování lékařské ordinace do přízemí bývalého obecního
úřadu již delší dobu a práce na úpravě prostor měly brzy začít. Na náhlý konec
provozu papírny bylo třeba rychle reagovat. Dál jsme chodili za paní doktorkou do
papírny, obdivovali jsme, jak paní doktorka se sestřičkou statečně ordinuje
v provizorně vytápěných prostorách a nakukovali jsme, jak pokračuje stavba nové
ordinace. Zastupitelstvo a zaměstnanci obce a pracovníci stavební firmy Ing.
Brázda – UNIVERS s.r.o. dělali co mohli. Pracovalo se intenzivně po celou letošní
tuhou zimu. Na jaře jsme se dočkali. V dubnu se lékařská ordinace stěhovala,
Dne 1. května 2010 byl zahájen provoz v novotou vonících, vesele a moderně
vybavených prostorách. Pro léky si musíme jezdit do Tišnova, ale autobusová
zastávka je hned u nové ordinace. Doufáme, ze se paní doktorce MUDr. V.
Blažkové a sestřičce líbí v novém místě tak jako nám. Jen ty neduhy kdyby nás
netrápily!
Pacientka

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

-6-

Život obce Předklášteří 2008

SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Po úspěšném zakončení prvního kola soutěže, vyhlašuje Rada obce kolo
druhé – prázdninové, se stejnými podmínkami pro soutěžící jako v kole
prvním.
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 druhou fotografii

ODPOVĚDI PŘEDEJTE VE ŠKOLE NA
OZNAČENÉ MÍSTO DO 15.ZÁŘÍ

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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VYHODNOCENÍ 1.KOLA SOUTĚŽE
„ZNÁŠ DOBŘE SVOJI OBEC?“
Rada obce vyhodnotila na svém zasedání dne 11.5.2010 znalostní soutěž
žáků školy, vyhlášenou v 1.čísle obecního časopisu „Život obce Předklášteří“
Všechny odpovědi, které byly do 30.dubna odevzdány byly správné. Lišily se
pouze formou a vybrat tu nejzajímavější práci bylo opravdu obtížné, protože
srovnávat práce prvňáků s dětmi z páté třídy není jednoduché. Rada obce se
nakonec shodla na níže uvedeném pořadí ocenění odevzdaných prací.
1. místo - kniha
2. místo - kreslící potřeby
3. místo - upomínkový předmět

Kateřina Hamanová
Katka Kolaříková
Ondřej Špaček

4.tř.
1.tř.
2.tř.

Zvláštní cena - USB disk

Jiří Mičánek

4.tř.

Ve výběru byla zohledněna kromě správné odpovědi také estetická úroveň ,
pracnost odpovědi a věk soutěžícího. Ceny byly vítězům předány ve škole dne
31.5. 2010 , při příležitosti spaní ve škole.
Blahopřejeme všem oceněným a těm, kteří v tomto kole neuspěli, děkujeme za
projevený zájem o svou obec a do dalších kol přejeme hodně úspěchů

Pěkná kresba vítězky tohoto kola soutěže
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CO SE DĚLO VE ŠKOLE NA JAŘE
S příchodem jara jsme se u nás ve škole začali připravovat na sérii sportovních
soutěží, které jsou každoročně pořádány. Jedná se o Mc Donalds´ Cup – soutěž
v malé kopané, Kinderiádu – atletické závody a Preventan Cup – soutěž ve
vybíjené.
Okrskové kolo v Mc Donalds´Cupu proběhlo ve dvou kategoriích – žáci IV. a
V. tříd měli svou soutěž 8. 4. 2010 v Tišnově a žáci I. – III. tříd 22. 4. 2010
v Žabčicích. Letos se nám moc nedařilo, v obou skupinách jsme obsadili 5. místo,
ale nasbírali jsme cenné zkušenosti
a není přece tak důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Krajské kolo Kinderiády proběhlo 14. 4. 2010 v Břeclavi. Z naší školy se ho
zúčastnilo 8 žáků II. – V. třídy, z každé třídy 2 závodníci, kteří bojovali ve dvou
disciplínách. V závěru pak 4 nejlepší běželi závěrečnou štafetu. V této soutěži
jsme měli několik pěkných výsledků: Kristýna Lorenzová ( V. tř.) – celkově 7.
místo, ve skoku z místa 5. místo, Radek Vejrosta
( IV. tř.) – celkově 15. místo, v běhu na 60 m 5. místo , Lenka Novotná
( II. tř.) – celkově 18. místo z 35 účastníků za každý ročník.
Ve čtvrtek 6.5.2010 se konalo na ZŠ 28. října Tišnov okrskové kolo
Preventan Cupu ve vybíjené. Družstvo dívek naší školy suverénně vyhrálo a
postoupilo do okresního kola konaného 11.5.2010 v Modřicích. Zde skončily dívky
na vynikajícím 2. místě. Blahopřejeme! Chlapci skončili v okrskovém kole
v Tišnově na pěkném 4. místě.
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Nepolevili jsme ani v návštěvách kulturních akcí. 26. března 2010 jeli žáci III. – V.
třídy vlakem do Brna do Divadla Bolka Polívky na muzikál Tři mušketýři v podání
Divadla Litvínov. Představení bylo velmi pěkné, žáci byli nadšeni. Neméně se jim
líbila cesta rychlíkem.
Mezi nejzdařilejší akce, které jsme pro žáky uspořádali, patřila určitě beseda se
spisovatelkou Alenou Ježkovou v knihovně v Tišnově. Tato pražská autorka
pověstí a legend děti zaujala nejen svým poutavým vyprávěním, ale také četbou
ukázky jedné pověsti a slovy chvály, která na děti během celé besedy sypala a
opravdu jimi nešetřila. I nám se tato slova moc dobře poslouchala a opět jsme se
ujistili, jak šikovné děti u nás ve škole máme. Vrcholem akce bylo osobní pozvání
paní spisovatelky do Prahy, kde je ochotna udělat si na nás čas a provést nás
trasou, kterou si zvolíme, jako průvodkyně. Řada dětí si po skončení besedy
koupila některou z jejich knih a nechala si ji od autorky podepsat. Nikomu nevadil
ani zpozdilý návrat a oběd, protože jsme se nemohli dlouho rozloučit. Bylo to
místy až dojemné. Nabídku paní spisovatelky jsme samozřejmě využili a do Prahy
se vypravíme se žáky III. – V. třídy ve čtvrtek 10. června 2010. Už se všichni moc
těšíme.
3. května jsme všichni navštívili v tišnovském kině filmovou pohádku Dešťová víla,
která se dětem také moc líbila.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Do divadla jezdili i naši nejmenší z MŠ. V divadle Polárka v Brně byli na pohádce
S koníčkem přes hora a doly, v Radosti zase společně s prvňáčky a druháčky
na pohádce O Honzovi
a zakleté princezně a přímo ve školce měli představení divadla Podivy O
začarovaném princi. V tišnovské knihovně besedovaly děti se spisovatelkou
Věrou Borskou a předškoláci měli program paní Floriánové. Byli moc spokojeni.
V MŠ se také fotografovalo. Nejprve na série fotografií ke Dni matek, pak
v ateliéru v Tišnově u paní Pochopové na tablo.
Ta letos vyfotografovala i školáky.
19. března vynášely děti Morenu k řece Svratce a přivítaly jaro.
Jak mateřská škola tak i žáci základní školy jezdili na výukové programy do
Jezírka v Soběšicích a do Lipky v Brně – Pisárkách. Nejmenší děti byly na pořadu
Dřevěný svět, třeťáci a čtvrťáci měli program Na kameni kámen, 1. a 2. třída
Návštěva ve včelím úle
a čtvrtá třída na Lipce Návštěva u babky bylinářky. Všechny pořady byly velmi
poučné, zábavné, děti bavily a opět jsme slyšeli mnoho pochval na adresu našich
žáků.
Dvakrát jsme vystupovali se žáky na společenských akcích v obci. Nejprve to bylo
na setkání seniorů na OÚ Předklášteří, kde žáci 4. a 5. třídy pod vedením učitelek
Denisy Krausové a Lenky Novotné přednesli jarní pásmo a zatančili tanec
z muzikálu Rebelové, za týden nato vystupovali tamtéž na výroční schůzi ČČK
děti z MŠ se svými učitelkami Hanou Kolaříkovou a Ladislavou Novotnou
s tanečky na melodie z oblíbených Večerníčků a žáci 2. třídy s Denisou
Krausovou přednesli básně, zahráli, zazpívali a nakonec zatančili tanec Bobík.
Nesmíme zapomenout ani na hudební vystoupení Adama Koláře ze 3. třídy, který
předvedl, jak už ovládá hru na trubku.
A co náš ještě čeká? Mnoho akcí a také dva krásné výlety 10. a 18. června 2010,
ale o těch napíšeme až příště.

UKONČENÍ I. STUPNĚ ZŠ – VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V letošním školním roce 2009/2010 půjde z páté třídy do tišnovských škol celkem
21 žáků.
Do studijních tříd na tišnovské školy odchází 9 žáků, z toho 7 žáků do třídy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ 28. října a 2
žákyně na ZŠ Smíškova do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Čtyři žáci ze sedmi byli přijati ke studiu na osmiletém gymnáziu v Tišnově.
Ostatní žáci přechází na základě svého výběru do obou základních škol. Všem
přejeme, aby našli v nových kolektivech dobré kamarády a v dalším studiu mnoho
úspěchů.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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SROVNÁVACÍ TESTY KALIBRO PRO 5. ROČNÍK
Každoročně v rámci ověření výsledků naší pedagogické práce provádíme
výstupní testování žáků 5. ročníku. Většina žáků se po celou dobu studia na
prvním stupni vzdělávala na naší škole. Pro testování jsme již po několikáté
vybrali společnost KALIBRO. Cena testu pro jednoho žáka je
28 korun. Žáci
jsou testováni v těchto oblastech – humanitní základ, přírodovědný základ,
matematika a český jazyk. Celkem se letos u této společnosti testovalo 244 škol
z celé České republiky, z toho 325 pátých tříd a 5 293 žáků. Každá testovaná
úloha měla jednu ze 4 podob: jednalo se buď o otevřenou úlohu s číselnou
odpovědí, o výběrovou úlohu s jedinou správnou odpovědí v nabídce, o tzv. part
s možností více správných odpovědí v nabídce nebo o úlohu na pořadí. Bohatostí
těchto rozličných úloh se projekt KALIBRO odlišuje od jiných podobných testů.
Tomu také odpovídá hodnota výsledků skutečné vzdělanosti žáků. Test
z českého jazyka zahrnoval práci z textem, vyhledávání klíčových slov, analýzu
jednání hlavních postav ukázky, hodnotil slovní zásobu, vysvětlování ustálených
slovních spojení, odhalení pravopisných chyb a práci s informacemi vyjádřenými
pomocí tabulky. V matematice se objevily úvahové úlohy, standardní početní
výkony, práce s reklamními slogany, práce s tabulkovými údaji, úlohy na
geometrickou představivost i úlohy na organizaci delšího výpočtu. Výsledky nám
ukazují, kolik žáků dává namísto zdravé úvahy přednost slepé snaze najít nějaký
známý poznatek, na který už někdy ve škole narazili. Při počítání ve škole
zpravidla vědí, co se procvičuje a co tedy mají při řešení použít. Matematika na 1.
stupni je stále spíše drilem než trénováním zdravého úsudku. V testované části
humanitní základ museli žáci prokázat základní vlastivědné znalosti o státních
svátcích, státních symbolech, vyhledávání logicky správných informací, vnímání
časové posloupnosti jednotlivých historických období a významných postav. Další
část pak byla věnována ekologickým tématům, grafickému vyjádření pojmů,
problému generačního soužití a rasové diskriminaci, vlastenectví a možnostem
využívání GPS. Přírodovědný základ obsahoval práci s mapou Evropy a ČR,
logické úvahy týkající se ročního období, vlastností vlaštovek, stavbu rostlin,
pěstování ovocných stromů, změnami krajiny za posledních 100 let, koloběh vody
v přírodě či rozpouštění látek. Denně napsali žáci jeden test v jedné vyučovací
hodině. Ve všech oblastech naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků.
Úspěšnost v %
žáci ZŠ Předklášteří
průměr ČR
Český jazyk
71, 4 %
65, 5%
Matematika
49, 0 %
48, 0 %
Humanitní základ
68, 6 %
66, 1 %
Přírodovědný základ
72, 0 %
69, 6 %
Žáci s nejvyšším procentem úspěšnosti v českém jazyce: Eliška Špačková, Milan
Doležal, Josef Havlík.
Žáci s nevyšším procentem úspěšnosti v matematice: Josef Havlík, Tereza
Rausová, Petr Vojta.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Žáci s nejvyšším procentem úspěšnosti v oblasti humanitní základ: Josef Havlík,
Pavel Vítek, Anežka Bartoňková.
Žáci s nejvyšším procentem úspěšnosti v oblasti přírodovědný základ: Michal Sýs,
Pavel Vítek a Petr Vojta.
Eva Bauerová, třídní učitelka V. třídy

EKO ZOO V NAŠÍ ŠKOLE
Žáci 2. – 4. třídy naší školy se zapojili do akce Agentury Dobrý den Pelhřimov,
která v ČR zastřešuje oblast rekordů a kuriozit, EKO ZOO – největší zoologická
zahrada v ČR.
Vtip je v tom, že pasoucí se stáda zvířat, poletující hejna ptáků i obyvatele vodní
říše děti sami vyrábí z víček od PET lahví či jiných plastových obalů, poté je vyfotí
a vkládají na www.eko-zoo.com. Zde jsou všechny práce k vidění a najdete zde i
podrobné informace o celém projektu. Do akce jsme se zapojili také proto, že
víčka sbíráme již rok pro Charitu Hrabyně ( podrobnosti v minulém čísle
časopisu) a takto je můžeme ještě před odevzdáním využít pro pracovní činnosti a
výtvarnou výchovu.
Jedná se o aktivity spojené navíc s možností seznámení se s rozmanitostí
živočišné říše. Zvířata jsou vyráběna z čistě vytříděného odpadového materiálu,
protože podtextem celé akce je snaha upevnit návyk kvalitního třídění odpadů tak,
abychom v budoucnosti nevídali v příkopech u silnice volně pohozené pytle plné
odpadků, staré televize, mikrovlnné trouby, pluhy, auta, traktory, apod.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. TŘÍDĚ
Žáci 4. třídy ukončili po podzimní první části – teoretické výuce a jízdě zručnosti
dopravní kurz cyklistů ve středu 26.5.2010 druhou jarní částí. Nejprve si ve třídě
zopakovali teorii a povinnou výbavu kola. Pak si napsali test. Praktická část na
hřišti byly zaměřena na dodržování teoretických znalostí v provozu. Žáci projížděli
cvičnou křižovatkou a trénovali dodržování pravidel silničního provozu v různých
situacích. Někteří simulovali chodce a správně přecházeli po přechodu. Nakonec
dostali všichni zúčastnění průkazy cyklistů a zopakovali si pravidla šťastného
návratu.

STOJÍ, STOJÍ STROM…..
V pátek dne 9. dubna jsme kolem osmé hodiny ráno vyrazili s panem
revírníkem Jaroslavem Špačkem od školy v Předklášteří. Čekala nás turisticko přírodovědná vycházka do našeho okolí. Po cestě do Tišnova na autobusové
nádraží jsme hráli hru. Snažili jsme se napočítat na tabulkách, nápisech a
plakátech po cestě co nejvíce nul. Kdo napočítal stejný počet nebo víc než pan
Špaček, byl „půlhajný“. V Tišnově jsme nastoupili do autobusu a odjeli do Čížek.
Další hru jsme hráli během cesty do táhlého kopce do Úsuší a cesta nám tak
rychleji uběhla. Z Úsuší jsme se vydali polní cestou vlevo mezi poli. V závětří u
lesa na louce jsme posvačili. Po svačině jsme se dozvěděli něco o práci lesníka, o
jeho revíru, který má na starosti a o hlavních zásadách hospodaření v lese.
Mezitím nám paní učitelka připínala na záda různé obrázky zvířat, podle kterých
jsme byli rozděleni do skupin. Než jsme se vydali na cestu, každá skupina dostala
velký igelitový pytel na odpadky, které do lesa nepatří. Pokračovali jsme v cestě
po zelené turistické značce a poznávali stromy a rostliny kolem nás. O každém
stromu jsme se dozvěděli něco zajímavého. Říkanka „ Stojí, stojí strom, bací do
něj hrom, jmenuje se ……“ nám to bude ještě dlouho připomínat. Během cesty se
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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skupinky Jezevců, Vlků, Rysů a Srnců nejednou zapotily při topografických
znalostech, Kimově hře, orientaci se zavázanýma očima či hmatové soutěži.
Došli jsme až na nejvyšší okolní vrchol Pasník, takže už si budeme pamatovat,
že se nachází 543 metrů nad mořem. Celou akci hodnotíme na jedničku dvakrát
podtrženou, protože se vydařila. Počasí nám přálo, až na pár kapek v závěru.
Během celé cesty jsme sbírali body za jednotlivé úkoly a na závěr jsme byli
všichni pochváleni za nasbírané plné pytle odpadků, které jsme tak tak byli
schopni unést. Na konci naší cesty nad Předklášteřím došlo k vyhodnocení
celého výletu . Skupinky skončily v pořadí – Rysové, Jezevci, Srnci a Vlci. Všichni
jsme byli odměněni pěkným blokem a hlavně dobrým pocitem z užitečného i
zábavného dopolene . Do školy jsme se vrátili pozdě, unavení a hladoví, ale paní
kuchařka na nás s obědem počkala. Za celou velmi dobře připravenou akci
bychom chtěli touto cestou panu Jaroslavu Špačkovi poděkovat a popřát mu
hodně úspěchů v jeho náročné práci.
S pozdravem „ Lesu zdar !“
žáci 5. třídy s třídní učitelkou Evou Bauerovou.

Z AKCÍ NAŠÍ DRUŽINKY
V letošním školním roce 2009/2010 se k pravidelné docházce přihlásilo 59
dětí. Každý měsíc se snažíme pro ně připravovat nějaké akce.
Ve 2. pololetí jsme stavěli stavby ze sněhu, zúčastnili jsme se výtvarné soutěže s
časopisem Informatorium 3-8 a opět jsme společně s dětmi vyzdobili dětské
oddělení knihovny na OÚ. V měsíci
dubnu jsme pro děti připravili soutěž
"ŠVIHADLOVÝ
PRINC
PRINCEZNA" a zalétali jsme si
závodivě na koštěti.V květnu nám
rozšířily naše vědomosti instruktorky
Školy pro výcvik vodicích psů
ukázkou jejich práce.Měli jsme
možnost vidět psa ve výcviku, psa už
vycvičeného a dozvěděli jsme se
téměř vše o výchově vodicího pejska.
Děti pohotově odpovídaly na různé
otázky. Na závěr dostaly drobné
dárečky a pejsky si mohly i pohladit.
Vychovatelky ŠD

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE v naší mateřské škole
V letošním školním roce 2009/2010 v rámci přípravy evaluace a sebehodnocení
bylo rozdáno v mateřské škole 47 dotazníků, vrátilo se 37 vyplněných, z toho 24
anonymně a 13 podepsaných, za které zvláště děkujeme a vážíme si jich.
Většinu otázek rodiče hodnotili známkou 1,2, výjimečně známkou 3,4 a jedenkrát
známkou 5 ( provozní doba MŠ ).
Dotazníky jsou založeny v třídním plánu a lze je na požádání dostat k nahlédnutí.
Z dotazníků vyplynuly připomínky a různé návrhy, které zohledníme při plánování
školního vzdělávacího programu na příští školní rok. Na některé dotazy zároveň
odpovídáme.
Celkové hodnocení naší školy z pohledu rodičů je výborné.
Dotazník obsahoval 12 otázek, hodnotilo se známkou 1 – 5:
otázka

1

2

3 4 5 ? průměrná
známka
1. Jste spokojeni s přístupem učitelek k dětem?
32 5
1,14
2. Máte možnost konzultovat problémy v MŠ?
32 4 3
1,16
3. Jste informování o výsledcích práce v MŠ?
25 5 4 2
1 1,53
4. Vyhovuje vám provozní doba v naší MŠ?
28 2 6
1
1,49
5. Je vaše dítě v MŠ spokojené?
29 7
1 1,47
6. Vyhovuje režim dne v MŠ vašemu dítěti?
30 5 1
1 1,19
7. Mají děti dostatek příležitosti k pohybu v MŠ? 31 2 1
2 1,2
8. Jste spokojeni se stravováním v MŠ?
20 10 5 1
1 1,64
9.Je dostatečná nabídka školních akcí a 32 4
1 1,16
mimoškolních
aktivit?
10. Vyhovují prostory MŠ a jejich vybavení?
24 9 3
1,51
11.Jste spokojeni s čistotou a úklidem v MŠ?
36
1 1
12. Návrhy a připomínky od rodičů (co vám
chybí v naší MŠ)?
- nedostačující vybavení školní zahrady ( návrh na rekonstrukci zahrady nové herní prvky, osázení, přístřešek, bazén - je vypracován, zřizovatel
hledá finanční zajištění )
- uzavírání MŠ během školního roku ( je v souladu s vnitřní směrnicí
školního řádu a prokonzultován se zřizovatelem )
- prodloužení provozní doby MŠ ( vždy na začátku školního roku
konzultujeme na schůzce s rodiči délku provozní doby, která jim bude
vyhovovat )
- dávat dětem více ovoce a zeleniny, méně solit, méně sladkostí,
zdravější odpolední svačinky ( ovoce a zelenina jsou v každodenní
nabídce, při sestavování jídelníčku kolektiv kuchyně vychází z vyhlášky o
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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stravování 107/2005 Sb., připomínky k jídelníčku lze individuálně
konzultovat s vedoucí školního stravování Janou Topinkovou )
před budovu školy dát stojany na kola ( navrhneme zřizovateli )
zkrátit délku odpoledního odpočinku ( délka odpoledního odpočinku
vyplývá z režimu dne a hygienických předpisů )
malé prostory MŠ ( prostory jsou schválené hygienou )
e-mailová komunikace, odhlašování dětí ( počítač není ve třídě,
nemůžeme přijímat zprávy v průběhu dne )
poskytovat více informací o dítěti ( rodiče mají možnost každý den se ptát
na dítě, zvážíme zavedení konzultačních hodin )
méně běhání po hřišti, více procházek ( pobyt dětí venku se vždy
snažíme přizpůsobit počasí, preferujeme volný pohyb )

Velmi nás potěšilo, že někteří rodiče využili dotazník jako možnost vyjádřit
spokojenost s :
- nespavou třídou
- rozšířením učitelského sboru
- pěkným úklidem v MŠ
- edukativně stimulačními skupinkami – příprava předškoláků do 1. třídy
- vzornou péčí v MŠ
V Předklášteří 31.5.2010

---------

vedoucí učitelka Ladislava Novotná
ředitelka školy Mgr. Ilona Krausová

--------SPORT V OBCI ----

-------------

Sportovní den 2010
Již po čtvrté pořádal TJ Sokol Předklášteří ve spolupráci s OÚ Předklášteří
a ZŠ Předklášteří tradiční „Sportovní den“. Tentokrát se většina účastníků, někteří
v dobovém oblečení a bicykly sešli u nově vybudované cyklostezky u soutoku
řeky Svratky s Loučkou. Po slavnostním zahájení provozu a přestřižení pásky
následovala jízda po nové cyklostezce a pokračovala Předklášteřím na
víceúčelové hřiště, kde se všichni účastníci zúčastnili jízdy zručnosti za kterou
obdrželi první sladkou medaili.
Na víceúčelovém hřišti byl zahájen Sportovní den. Prvními zápasy dne byl
turnaj dětí ZŠ Předklášteří ve vybíjené, který opět ukázal bojovnost a soudržnost
dětí ze Štěpánovi, kteří se umístily na prvním místě. Souběžně probíhal na
plážovém hříšti beach turnaj.
Nejatraktivnější chvíle Sportovního dne bylo bezesporu vystoupení cvičenců
z TJ Sokola Předklášteří, Tišnov, Malhostovice, dětí ZŠ a MŠ Předklášteří,
Mažoretek z Lažánek, Taneční skupiny White. Bohatý program byl složen z deseti
originálních skladeb při kterém vystoupilo na značky až přes sto cvičenců.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Výbornou atmosféru těchto vystoupení dotvářelo mnoho diváků, kteří jednotlivé
skladby odměňovali velkým aplausem.
Po vystoupení byl pro děti připraven skákací hrad a hasičské zásahové
vozidlo s dobrovolnými hasiči, kteří ochotně ukázali veškerou techniku vozidla.
Poslední program dne byl nohejbalový turnaj mužů, kde se ve dvou
skupinách utkalo celkem deset dvojic.
Pavel Ivánek

Malí i velcí sportovci předvedli divákům zajímavý program

Kluci si se zájmem prohlídli předváděnou hasičskou techniku

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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KULTURA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

.

POVĚSTI A PŘÍBĚHY Z NAŠEHO REGIONU
Stříbrní apoštolové v Porta coeli a na Veveří
Bylo to podle pověsti za vlády krále
Václava III. Kolem roku 1304 se
dozvěděli templáři na hradě
Veveří, že jsou ve zdech kláštera
Porta coeli ukryty nesmírné
poklady a mezi nimi i sochy
dvanácti apoštolů z čistého stříbra.
Měly být údajně přivezeny vévodou
Břetislavem spolu s ostatky sv.
Vojtěcha z hnězdenského kostela
v Polsku do Čech a uschovány
v kostele ve Staré Boleslavi. Odtud
se dostaly za královny Konstancie
do kláštera Porta coeli na Moravě,
který ona založila. Pokladů mělo být užito jen se svolením papeže ve prospěch
církve.
Velmistr templářů se chtěl údajně pokladů zmocnit a proto činil kroky, aby přiměl
krále Václava III. k válce s Polskem. Když potom král táhl do Polska a prodléval
v Olomouci, přišlo tam poselstvo z kláštera Porta coeli, aby mu nabídlo poklady
tam chované k vedení svaté války a odevzdalo mu od nich klíče.
V noci 4. srpna 1306 se z temné oblohy valily proudy vody a křižoval ji blesk za
bleskem. Tehdy zabušil na bránu kláštera Porta coeli muž v tmavém klobouku.
„Jsem posel krále Václava III. a musím mluvit ihned s abatyší.“ Abatyši rychle
sdělil: „Spěchám od krále Václava III. Máte mi urychleně vydat dvanáct stříbrných
soch apoštolů a nějaké zlato na válečné tažení. Abyste mi věřili, že nejsem žádný
podvodník, mám vám jako důkaz odevzdat tohle.“ A muž přes okénko podal
abatyši svazek klíčů na železném kruhu. Abatyše ihned poznala klíče, které králi
sama poslala a okamžitě poručila poklad nakládat na vozy, které měl posel s
sebou. Teprve až vozy odjely, přijel další posel se zprávou, že krále Václava III.
v Olomouci zavraždili. Klíče od pokladu vrazi ukradli a abatyši kláštera Porta coeli
podvedli.
Podle pověsti byl poklad dopraven na hrad Veveří, kde ho templáři dobře ukryli
v podzemí. Vyprávělo se, že po dva roky před touto událostí pracovalo tisíce
dělníků na hradě a přesto nebylo navenek nic postaveno. Dělníci údajně vykopali
v pozemí dlouhé chodby a velké prostory. Vstupovali do nich přes kostelík se
zavázanýma očima. Mnozí se nikdy nevrátili. Někde v těchto prostorách měl být
poklad uložen.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Dne 4. srpna 1801 prý na hradě Veveří udeřil blesk do věže s korouhví ve tvaru
páva. Ta rána rozbila i báni pod pávem a v ní byl nalezen ohořelý balík spisů.
Překvapený majitel hradu zde objevil seznam pokladů, mezi nimiž byly i stříbrné
sochy apoštolů. Bylo tam udáno, že purkrabí hradu je může použít jen
k znovuvystavení hradu Veveří, kdyby byl tento zničen válkou, nebo jinou
pohromou. Byl tu i návod k nalezení pokladu. Zněl:
„Nyní ale chová poklad páv,
když den noci nejmíň délkou práv,
když na celém patnáctá je orloji
ohon páva na pokladu postojí.“
Zda tehdejší pán na hradě Veveří Prosper von Sinzendorf podle tohoto návodu
poklad našel nikdo neví. Následujícího roku hrad prodal a odstěhoval se do
Vídně. Poklad však v žádném případě nemohl být templářský. Proč? Inu proto, že
hrad Veveří nikdy templářskému řádu nepatřil.
(Podle knih Mezi Svratkou a Svitavou Aleše Marka a Z kraje od Pernštejna
k Veveří Karla Fice)

DUBNOVÝ KONCERT FOLKOVÉ HUDBY
20.dubna v podvečer se sešli příznivci folkové a country hudby v sále OÚ na
koncertě skupiny Žalman & spol. Za příjemnou náladu, kterou vykouzlili svými
písničkami a svým bezprostředním vystupováním si zaslouží tato skupina velkou
pochvalu. Koncert se řadí k tomu nejlepšímu, co jsme z tohoto žánru zde mohli
přivítat. Poděkování patří nejen samotným aktérům koncertu, ale také
organizátorům z kulturní komise. Že se koncert opravdu líbil dokládá také dopis
jedné z mnoha návštěvnic.

VÁŽENÝ PANE STAROSTO,
ráda bych Vám poděkovala za příjemný dubnový večer, kdy jsme s kamarádkou
navštívily koncert skupiny Žalman a spol., který jste ve Vašem kulturáku
uspořádali. Celý bezmála dvouhodinový koncert jsme si skutečně užívaly, velmi
dobře jsem se bavily, k čemuž přispěl i vtipný pes Neo, patřící ke skupině, který
se rozhodl je ten večer "doprovázet", alespoň svojí přítomností na jevišti...
Kapela svými písněmi navodila velmi příjemnou atmosféru a to tak, že jsme se
všichni nechali příjemně unést a nakonec si i zazpívali.
Bylo vidět, že i kapela se dobře bavila a koncert si užívala.
Děkujeme za příjemný zážitek!

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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DĚDÓŠKOVI HUMORY a POSTŘEHY
Synku, už sem ťa dlóho neviděl. Tak ti
musím pošprechtit co sa za tu dobu u nás
pod tó našó slavnó a starodávnó Bránó
nebešťanskó přihodilo.
Nějaká dobrá duša mně hodila do
poštovního kastlíku na plotě ten vobecní
časopis co má na přední stránce vždycky
nějakó pěknó fotečku. Nebudeš mně to
věřit, synku, v tém časopise só samý
důležitý a vážný věci. Co říká starosta
vobčanům, co se v obci událo teďka aj
kdysi. Kdo umřél, néni tam ale kdo se
narodil, víš synku, aby se to jaksi
vynulovalo. Pak je tam kdo a co prodá,
nebo co máš nakópit. Tak to študuju
zepředu, zezadu, bréle už mám vykókaný,
skla vodřený vod šnuptychlu jak je porád
pucuju, abych na ty malý písmenka lepší
viděl a ne a ne tam najít nějakó tu srandu
nebo fóry aby se taky lidi v téjto zajímavej době, kdy není práca a nésó lóve,
něčemu zasmáli.
Víš synku usměvavý a veselý lidi to je velké dar snad i od Pána Boha a je
proto potřeba ho podporovat. Proto mně během téch letošních dlóhéch zimních
večerů napadlo, že až přijedeš, já ti popovidám co mně přinde zrovna na mysl a ty
to hodíš na papír. Šak tě přece pan řídící učitel naučil za pomocí rákosky držet
tužku v ruce. Až to krasopisně napíšeš tak to pošlem do toho vobecního časopisu
téj redakční radě a třeba se jim to bude líbit a vytisknó to. A když se jim to nebude
líbit, budeš mít aspoň na mňa nejakó písemnó pamětihodnost než vodejdu na náš
krásné, slunné hřbitov s kapličkó na kopečku.
No a teď to hlavní co sem ti chtěl řéct, ani nevíš, že su velké vynálezce a
takové malé Leonardo. Dlóho sem špekuloval, až sem přišel na to jak předpovídat
zimu a jaro pomocí vobyčejnéch komárů. Znáš ten sklep, co mám pod barákem,
só tam dvírka ze zahrady a malý prosklený vokýnko. Když je venku teplo vokýnko
aj dvírka só votevřený aby sklep luftoval. Jakmile začne byt venku zima, ty bestije
komáři zalezó vokýnkem do sklepa, a sednó si ve vnitřku kam je napadne. Só tak
mazaný že si nesednó na zem, prodože vědijó, že bych je mohl rozšlápnót na
kašu.
Když žačne byt venku pod nuló zavřu ve sklepě vokýnko aj dveři aby mně
tam nezmrzly brambory a jabka. Teď přijde ten nésložitéší manévr, musím ty
komáry spočítat, protože je to pro mó metodu moc důležitý. Dalo mně velkó prácu
než jsem na to přišel. Vokróžkovat jim nohu jako kačenám na rybníce za
Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 22 -

Život obce Předklášteří 2008

klášterem to by byla velká fuška, jednak komáři mají moc noh, pak mám vod
Yorka moc velké svěrák na tu jejich maló haxnu a tak malé króžek nikde u nás
neseženu. Jó chlapče, musel jsem pro inspiraci sednót na tišnovskó lokálku
idsjmk a valit do Brna pokusit se takové króžek kópit v tom velkým volympským
vobchodˇáku. Napřed sem se tam ztratil, pak se mně tam nějaká mladá buchta
vysmála, že mají akorát króžky na prsty. Tak sem sa smutné vrátil až večer na
nádraží a tam vidím takovýho kluka jak má v ruce nějakó plechovó pixlu ze které
stříká barvu na nově nabílenó zeď. Šel jsem za ním ať mně prozradí jak to dělá,
ale von se lek a zdrhnul. Tak jsem se druhé den vyptával lidí v hospodě, a oni
mně poradili, ať du do barev, že tam to vyřeším. Tak jsem v téch barvách nakópil
plnó kabelu těch sprejovacích pixlí s různó barvó. Ve sklepě jsem na stěny a strop
namaloval křídó takové rastr jako měl můj otec na dělostřeleckéch mapách když
bojoval v téj světovéj vojně za stařičkýho mocnáře a jeho rodinu. Dneska je něco
podobnýho na turistickéch mapách pro lufťáky. Komáry, který chrněli v sektoru A1
jsem spočítal a pak nastříkal na červeno, v B10 na modro a tak dál až jsem měl
všechny spočítaný a voznačkovaný. Sice se mně ve finále z toho smradu trochu
motala hlava, viděl jsem všelijaký zjevení, ušetřil sem ale za slivovicu a sklep byl
krásně vymalované, jak to mají lidi na znojemsku.
Když se po zimě venku voteplilo, otevřel jsem vokýnko a postupně barevný
komáři vodletěli do světa. Až zmizel poslední na černo namalované komár, udělal
jsem revizi stavu, jestli nějaké nezbyl, no a když sem zjistil, že je jich ve sklepě
nula, začalo jaro. Asi požádám vo dotaci vod téj únie na ty sprejovací pixly
s barvó, abych mohl zase předpovídat příště. Jenom dófám, že ty moje barevný
komáři nebudó mít sténě vobarvený mladý, nebo když taťka bude modré a
mamka žlutá tak nebude mít malé komárek modró hlavičku a žlutó prdelku,
protože to by nastal zmatek, já bych je pak nemohl spočítat a správně
předpovídat.
No už toho necháme, až se tu chlapče, vokážeš příště, tak budem
pokračovat. Jo a v tišovském pacifiku idsjmk jsem slyšel tento fór :
Ptá se jedna bloncka druhé :
Urédovalas ten řidičák ?
Ne, vyšópli mě......
A proč ?
Valím to k tišňovskýmu kruháču, před ním stála cedula 50, tak jsem to 50x
obkrótila a přesto sem vybóchla. A náhodó, nesekla ses při tom počítání ?
Jak jsem dědóškovi slíbil, tak jsem taky udělal.
Váš
R.B. - spisovatel a humorista amatér
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20 let samostatnosti
1991 – 1996
(1. pokračování)
Popsat vše kapacita našeho zpravodaje neumožňuje.Připomeňme si alespoň
některé události:
1991
OÚ Předklášteří sídlí v přízemí ZŠ Předklášteří. V závěru roku kupuje obec
„Pátkův dům“ na ul. Komenského pro nové umístění OÚ. V obci žije podle
posledního sčítání lidu 1284 občanů.
Je mnoho problémů, které musí řešit zastupitelé po obnovení samostatnosti obce.
Tíže většiny jednání leží především na starostovi obce J. Jakubcovi.
Probíhají neustálá obsáhlá jednání se zástupci církve, potom s památkovou péčí
a ministerstvem kultury ohledně integrovaného centra, které má být včleněno do
klášterní zdi. Nakonec se podaří dosáhnout, že změny původního projektu
nebudou podstatné. Plánuje se umístit do integrovaného centra drogérii
s papírnictvím, zeleninu, řeznictví, zubní ambulanci, poštu, spořitelnu, knihovnu,
obecní úřad, klubovnu, společenský sál a restauraci. Své služby nabízí 30
soukromých podnikatelů.
Probíhá výstavba kanalizace v ul. Fučíkova a Na Kukle a opravy vozovek.
Dokončuje se plynofikace obce. Problémy jsou s městem Tišnovem, které po
odtržení Předklášteří odmítá vydat odpovídající díl finančních prostředků na
plynofikaci. Požadavek obce Předklášteří podporují firmy sídlící v obci. Řeší se
bezpečnost silničního provozu v obci.
Konají se brigády občanů na úklid obce. O úpravu ploch v obci se starají i členky
Svazu žen a členky Červeného kříže. Postupně se zlepšuje vzhled obce.
Hospodářské budovy v Porta coeli (dosud v majetku obce) jsou vyhlášeny kulturní
památkou. Ve většině je však vyhlášen havarijní stav a je do nich zamezen
přístup. Oprava areálu by stála desítky miliónů Kč. Obec odesílá dopis v tomto
smyslu na příslušné státní a okresní správní orgány. V závěru roku žádá klášter
Porta coeli o vrácení hospodářských budov.
Probíhá restituce pozemků a budov v obci. Některá pole dosud ležící ladem se
opět začínají obdělávat.
Daří se odstranit hluk, který způsobovaly vývěvy v papírně. Ovzduší má zlepšit
plynofikace obce, čistotu Svratky nová čistička v papírně. Za cenu vysokých
nákladů je uzavřena skládka na Kalovské a jsou odstraňovány „divoké“ skládky
odpadů v obci ( Na Kukle, na Fučíkově ul., za sýpkou).
Konají se dva úspěšné koncerty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Účast občanů na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva je malá. I proto
se začíná vydávat obecní zpravodaj s názvem Nový život obce Předklášteří.
1992
OÚ Předklášteří se stěhuje do bývalého „Pátkova domu“ na ul. Komenského
naproti hasičské zbrojnici. OÚ je vybaven počítačem a kopírkou.
Pro lepší kontakt zastupitelstva s občany jsou uspořádány „ hovory s občany“.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Ul. Fučíkova je přejmenována na Šikulovu jako poděkování člověku, který se o
vybudování této nové čtvrti Předklášteří po 2. svět. válce zasloužil.
Probíhají opravy hospodářských budov a vstupního areálu do Porta coeli a úklid
v areálu. Pokračuje výstavba kanalizace a plynofikace obce. Je dokončena
plynofikace škol. Opravuje se ZŠ a MŠ, probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení
a komunikací. Rozbíhá se organizace likvidování domovního odpadu v obci. Jsou
odstraněny další nedovolené skládky odpadu (Pod Horkou, v Chaloupkách, na
Nivě u kravína).
Nedokončené integrované centrum přešlo ze zákona do majetku obce. Je to velký
problém - obec není schopna z rozpočtu centrum dostavět, hledá se řešení.
Místní hřbitov je předán do správy obce.
Pošta se stěhuje do přízemí budovy OÚ.
Je otevřen obchod potravin „U Porta coeli“ pana Menšíka, řeznictví ZD Lomnice a
obchod s textilním, galanterním a papírnickým zbožím. Pro malý zájem prodejců
je upuštěno od vybudování tržnice.
Praktická lékařka MUDr. Blažková začala ordinovat v místní papírně.
Předklášteří navštívil P. Václav Malý. Konají se dva koncerty v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie.
1993
Končí první vlna a začíná druhá vlna kupónové privatizace.
V tomto roce byla dokončena plynofikace obce. Zmizel tak „poklop“ smogu, který
se dříve často držel nad Předklášteřím. Pokračuje výstavba kanalizace, opravy
vodovodního řádu. Opravena je střecha, fasáda, hygienické zařízení a chodníky
v ZŠ, fasáda a štíty MŠ, hřbitovní zeď, střecha nad sladovnou v Porta coeli atd.
Pokračuje rekonstrukce komunikací a el. vedení v obci a nákladná likvidace
„divokých“ skládek. Finanční nákladnost likvidace domovního odpadu vede
k zahájení třídění odpadu. Daří se zajistit nové telefonní přípojky pro sto účastníků
v obci. Do provozu je uveden místní rozhlas.
Pro nedostatek financí stagnují dokončovací práce v integrovaném centru.
Byl ustaven „Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko“.
Kulturní komise pokračuje v organizování koncertů v bazilice v areálu Porta coeli
a dalších kulturních akcí.
1994
Konají se volby do obecních zastupitelstev. Končí náročné volební období prvního
obecního zastupitelstva od obnovení samostatnosti Předklášteří v r. 1990. Jeho
práce je občany hodnocena velmi kladně. Obec se začala znovu rozvíjet. Nové
Obecní zastupitelstvo obce Předklášteří pracuje ve složení:
Obecní rada:
Starosta: Jindřich Jakubec
Místostarosta: Ing. Oldřich Merta
Členové rady: Ing. Eliška Mošťková, Ing. Oldřich Výleta, Antonín Nahodil
Další členové obecního zastupitelstva: K. Kouřil, M. Hájková, J. Baláš, Ing.
Kostelecký, Ol. Adam, Fr. Hanák, J. Gergely, St. Baláš, Fr. Slanina, Ing. Babák
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Zaměstnanci obce: St. Valentová, Ol. Černošková, J. Svoboda, pracovní četa p.
Pánek a Vykypěl, úklid obce a hřbitova p. J. Procházka
Pokračují práce na zlepšení vzhledu a vybavení obce. Důležitým úkolem je
zlepšení stavu vozovek a chodníků po skončené plynofikaci. V přípravě je stavba
silničního průtahu obcí ulicí Palackého. Řeší se problém co s rozestavěným
integrovaným centrem.
Pokračuje snaha o zlepšení kulturního života obce. Konají se koncerty a zájezdy
do divadel, výstavy v Podhoráckém muzeu atd. O Vánocích je provedena
v bazilice Česká mše vánoční – Hej mistře.
1995
Ministerstvo dopravy schválilo stavbu silničního průtahu obcí na ul. Palackého,
staveniště přebírá dodavatel stavby. Pokračuje výstavba a rekonstrukce sítí
v obci. Upraveny jsou prostory před hasičskou zbrojnicí a prodejnou Kijos.
Obec hodlá z důvodu nedostatku finančních prostředků prodat integrované
centrum. Jsou zahájeny práce na rozšíření MŠ. V jednání je záměr výstavby
rodinných domů v lokalitě pod Horkou. Je rozhodnuto o umístění pošty do budovy
bývalé hasičské zbrojnice.
Zastupitelstvo rozhodlo umístit k pomníku padlých v areálu Porta coeli desku se
jmény padlých ve 2. svět. válce. Opravena byla Boží muka na Dlouhé mezi. Obec
předává darovací smlouvou hospodářské budovy v Porta coeli původnímu
vlastníku - cisterciáckému opatství. Klášter Porta coeli podal určovací žalobu
ohledně rozhodnutí o vlastnictví půdy.
Kamenolom Dřínová přebírá firma Rosa s.r.o. (obec zde má podíl).
Firma MATE sídlící v bývalé traktorce končí v Předklášteří činnost a nabízí objekt
k prodeji.
Konají se tři koncerty skupiny Spirituál kvintet, koncerty Pěveckého sdružení
moravských učitelů a sboru Rastislav, Přehlídka chrámových sborů, úžasný
koncert chrámové hudby s Ed. Hakenem, V. Žilkou a dalšími umělci, zájezdy atd.
Zájem občanů Předklášteří o koncerty je malý.
1996
Konají se senátní a parlamentní volby. V Předklášteří získává v parlamentních
volbách nejvíce hlasů ČSSD.
Probíhá výstavba silničního průtahu na ul. Palackého. Rozbíhá se výstavba 10
rodinných domů v lokalitě „Pod Horkou“. Pokračuje oprava komunikací, hřbitova,
práce na nové poště, úprava nového náměstí před integrovaným centrem.
Z důvodu nákladnosti a malého zájmu občanů je upuštěno od vybudování
kabelové televize v obci. V přípravě je projekt stavby Domova důchodců
v Předklášteří. Zastupitelstvo vyhlašuje záměr vystavět půdní byty v obecních
domech č.p. 1289 a 1290.
Obec se přihlašuje do soutěže „Vesnice roku 2006“.
Do důchodu odchází po mnoha letech věnovaných dětem ředitel ZŠ Předklášteří
p. V. Kabát. Novou ředitelkou se stává Mgr. I. Krausová.
Oživení duchovního života v klášteře Porta coeli se dostává do českého vysílání
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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vatikánského rozhlasu. V bazilice se koná koncert dětského pěveckého sboru
Kantiléna, v místnosti TJ Sokol koncert dechové hudby Šohajka, pořádají se
zájezdy do divadel a další kulturní akce. V prostorách bývalého pivovaru v Porta
coeli se koná výstava tvorby umělců v rámci akce Papír.
Po všechny roky významně přispívají ke společenskému, kulturnímu a
sportovnímu životu v obci Podhorácké muzeum, místní knihovna, spolky (Svaz
žen, Červený kříž a TJ Sokol) a školy. Zejména v době připojení Předklášteří
k Tišnovu se zasloužily o udržování tradic a obohacení života místních obyvatel.
Pouťová zábava, Babské hody, masopustní průvod, veřejná vystoupení dětí,
výstavy, přednášky, školení, zájezdy, sportovní turnaje, lyžařské závody
celostátního významu, pravidelné cvičení atd. to je jen zlomek jejich činnosti.
M. Kulhánková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Rok utekl jako voda a my jsme zase vítali do života naše nové malé občánky.Za
minulý rok přibylo mezi obyvatele obce osm dětí.
Eliáš Maitland Herford, Kateřina Juříčková, Kateřina Dvořáková,
Zuzana Hrazdírová, Tomáš Sova, Matěj Valenta, Veronika Poláková
a Simona Kosová.
Dětem přejeme do života hodně zdraví a jejich rodičům pevné nervy, trpělivost a
odvahu při jejich výchově.
Pacholátko boubelaté
Očka modrá, vlásky zlaté,
Ústka jako máky plané,
Celé jako malované.
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
27.7.2010 uplyne již páté smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel,tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Antošovský.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.
Dne 13.6.2010 uplynulo neradostné 10. výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Františka Špačka. V srdcích je však stále
s námi.Nikdy nezapomeneme.
Děkujeme všem přátelům a známým za
tichou vzpomínku.
Jana Špačková a syn s rodinou
Dne 28.srpna uplyne 20 rokůode dne, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek pan Václav Veselý. V září by se dožil
90.roků. Kdo jste ho znali a měli rádi věnujte mu s námi tichou
vzpomínku .
Stále vzpomíná manželka, syn Václav a dcera Jana s rodinami.

BLAHOPŘEJ EME
Dne 2.června 2010 oslavila 80 let paní Marie Musilová.
K tomuto významnému životnímu jubileu všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let
ze srdce přejí
Dcery Marie a Dana s rodinou,
vnoučata a pravnoučata

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Do náplně práce sociální komise patří také návštěva našich občanů, kteří se
dožili osmdesát, osmdesátpět a více let. Tato setkání jsou vždycky velmi milá a
naši jubilanti na ně rádi zavzpomínají.
Velmi rádi chodíme k manželům Balonovým. Tato manželská dvojoce se
pokaždé velmi živě zajímá o dění v obci. Ačkoli se s nimi život nemazlil, přesto
nezatrpkli a vždy se spoustou elánu vítají nové informace o obci a jejich
obyvatelích.
V srpnu oslaví manželé Balonovi neuvěřitelných 70 let společného života. Do
dalších let hodně zdraví, pohody, radosti a mnoho pěkných chvil v novém bydlišti
jim ze srdce přeje Zastupitelstvo obce Předklášteří a sociální komise
Jana Pařízková, předsedkyně komise

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji přátelům, kteří mi přišli blahopřát a společně oslavit mé
osmdesáténarozeniny do Restaurace v Chaloupkách dne 15.5.2010. Za příjemné
prostředí a vzornou obsluhu děkuji manželům Veselým a paní Jindře Vejrostové.
Zdeněk Juránek

„Cyklistická stezka Předklášteří s přemostěním Svratky“
Takový je název projektu, který je zkolaudován a láká nejen cyklisty k jeho využití.
Usek dlouhý 350 m,s asfaltovým povrchem a dřevěnou lávkou širokou 2,5 m,
která se klene nad vodami řeky Svratky byla 19.6.2010 slavnostně otevřena a
předána cyklistické veřejnosti. Zvídavému čtenáři se jistě vynoří několik otázek.
Kdo, právě v tomto prostoru a teď je garantem tohoto projektu? Pokud dočtete
tento článek dokonce, bude Vám odpovězeno. Iniciátorem projektu byl
Mikroregion Porta a jím v r. 2005 realizovaný projekt „Rozvoj turistiky,
cykloturistiky a sportu v Mikroregionu Porta“. V jeho rámci bylo vyznačeno 42 km
cyklistických tras,zasahujících do všech katastrů členských obcí. Bylo tedy
přirozené usilovat o vylepšení systému cyklotras, které se nacházejí na obou
stranách vodního toku řeky Svratky a dále dosáhnout přímého napojení
cyklotrasy A1 Praha-Brno ( Pražská stezka) na krajský cyklokoridor PředklášteříVelká Bíteš a tím také přivést cykloturisty k národní kulturní památce Porta Coeli.
K výběru trasy cyklostezky a k vybudování lávky přispěl i záměr budoucí
návaznosti navrhovaného nadnárodního cyklokoridoru Euro Velo 4. Soulad
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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záměru Mikroregionu Porta a strategie Rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji
dokumentuje vyjádření Odboru regionálního rozvoje JMK, který cituji v plném
znění: „Vzhledem k tomu, že předkládaný projekt je v souladu s Programem,
významnou měrou posiluje úlohu nemotorové dopravy a lávka, která leží na
navrhovaném mezinárodním koridoru vytváří spojnici místních cyklotras a
cyklostezek s navrhovaným mezinárodním koridorem Euro Velo 4 a Pražskou
stezkou, doporučuje odbor regionálního rozvoje z pohledu dalšího udržitelného
rozvoje tohoto území projekt k další realizaci.“
K tomuto důležitému vyjádření je třeba připojit i souhlasné usnesení Valné
hromady Mikroregionu Porta a významnou podporu Zastupitelstva obce
Předklášteří, které se zavázalo poskytnout obecní pozemky k umístění stavby a
krýt finanční náklady z obecního rozpočtu v průběhu stavby ve výši 7,8 mil Kč. Pro
realizaci stavby byla velmi důležitá a náročná jednání s dalšími vlastníky
pozemků: Pozemkovým fondem, Českými drahami, Povodím Moravy a občany
Předklášteří, od nichž bylo nutno získat souhlas s umístěním stavby nebo část
pozemků vykoupit. Zásadním krokem k realizaci projektu bylo však sdělení Úřadu
Regionální rady soudržnosti Jihovýchod, že náš projekt byl schválen k uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu. To v praxi
znamená, že po realizaci projektu a splnění podmínek smlouvy s poskytovatelem
dotace může investor obdržet 92,5 % způsobilých nákladů vynaložených
k realizaci díla. Zde je také odpovědět na otázku proč právě v současné době
jsme náš záměr mohli uskutečnit. O tom nás bude stále informovat pamětní
tabule, která je umístěna u lávky na cyklostezce, kde je napsáno: „Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií“.
Nyní přehled důležitých údajů týkajících se budování cyklistické stezky:
začátek přípravy projektu:
8.10.2007
ukončení administrace projektu:
31.7.2010
zpracovatel projektové dokumentace:
Viapont s.r.o., Brno,
odpovědný projektant Ing. Ivan Kusák
zpracovatel žádosti o fin. podporu:
ing. arch. Ludmila Fišerová
zhotovitel stavby:
IKS s.r.o. Olomouc, ředitel ing. Radko Kunhart
technický dozor investora:
Investinženýring a.s., Brno, Ing. Miroslav Janek
Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše uvedeným institucím i nejmenovaným
jednotlivcům, kteří přispěli k úspěšné realizaci díla. Dík patří také zemědělcům p.
Beranovi a Ing. Pulkrábkovi za poskytnutí jimi obhospodařovaných pozemků pro
přístup ke stavbě. Za metodickou pomoc při administraci projektu děkuji
pracovníkům Úřadu Regionální rady Jihovýchod řízeným ředitelkou Mgr.
Sargánkovou. Zvláštní poděkování vyslovuji p.starostovi Nahodilovi za jeho
významnou osobní angažovanost při realizaci projektu. Cyklistům, pro něž je
cyklostezka určena, přeji, aby jim přinášela užitek pro jejich dopravní i sportovní
využití a skýtala společnou naději na budování další trasy údolím řeky Svratky
směrem do Nedvědice.
Ing.Oldřich Merta, předseda MP
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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NA VÝLET PO NOVÉ LÁVCE
Po úspěšné kolaudaci , která se konala 1. června jsme se v sobotu, 19.6.2010
připravovali na slavnostní zahájení provozu „Cyklistické stezky Předklášteří
s přemostěním Svratky“ jak zněl oficiální název stavby cyklostezky podél Loučky
s lávkou přes Svratku. Pro tuto slavnostní chvíli bylo vybráno místo na odstavné
ploše na levém břehu Svratky u nájezdu na lávku, kde je také informační tabule
Mikroregionu Porta a odpočinkové místo pro cyklisty. S obavami jsme sledovali
oblohu, aby alespoň pro tuto chvíli vydrželo počasí bez dešťových přeháněk, které
nám v letošním roce neustále ztrpčují život. Naštěstí byl tentokrát Svatý Petr
milosrdný nejen k cyklistům, ale také ke sportovcům, kteří po této akci celý den
zápolili na hřišti v rámci sportovního dne se svými soupeři.
Před plánovaným zahájením se na místě sešlo mnoho cyklistů a dalších
zájemců, kteří se chtěli prohlédnout právě dokončené dílo. Starosta přivítal
cyklisty a pozvané vzácné hosty, kteří se buď podíleli na samotné výstavbě, nebo
při její přípravě. Z pozvaných se zahájení zúčastnili Mgr.Božek, náměstek
krajského hejtmana, který dorazil z Brna na kole, dále ing. Keprt z krajského
odboru regionálního rozvoje, Ing.arch.Fišerová, která zpracovávala žádost o
dotaci, zástupce firmy Investinženýring a.s., Brno, Ing. Miroslav Janek, starostové
obcí Mikroregionu, starosta Tišnova Ing.Svoboda, místostarosta Z.Melkes a další
hosté. Členové Sokola Předklášteří přivítali cyklostezku v dobovém ošacení a na
bicyklech jako vystřižených z Menzelových Postřižin.
Předseda MP seznámil přítomné s detaily výstavby a dětem byly rozdány drobné
dárky a všichni se mohli občerstvit před přejezdem na hřiště, kde celodenní
sportování pokračovalo tradičním sportovním dnem zorganizovaným členy Sokola
Předklášteří. Cyklostezka je tedy v provozu. Po více než padesáti letech spojuje
oba břehy Svratky a nezbývá, než si přát, aby se v budoucnu podařilo uskutečnit
záměr spojení Štěpánovic s Předklášteřím cyklostezkou podél řeky a tím rozšířit
možnosti turistiky a zejména cykloturistiky v regionu a nadále více umožňovat
poznávání našeho krásného kraje návštěvníkům z blízkého i vzdáleného okolí.

Ze Železného přijeli na rotopedu,
nespletli si cyklostezku s fit centrem?
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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ENCYKLOPEDIE VÝTVARNÍKŮ REGIONU
V dubnu vyšla ojedinělá publikace
Miroslava Pavlíka nazvaná „Od Veveří
k Pernštejnu“,
která
je
v podstatě
slovníkem matujícím výtvarníky regionu.
Kniha přináší na 341 barevných stranách
informace o 191 výtvarnících, kteří se
svou tvorbou zapsali do výtvarné historie
regionu.
Každý
medailonek
uvádí
životopisná data, včetně přehledu výstav a
literatury. Je také doplněn fotografií autora
a barevnými ukázkami z jejich tvorby. Součástí knihy je také přehled o
regionálních galeriích. Protože kniha vychází pouze v nevelkém nákladu, bude
v prodeji především v těchto galeriích. A to v galerii Jamborova domu, ve Vatelieru na Jungmannově ulici a v galerii Art Periskope Na honech v Tišnově,
v galerii Skleněnka v Březině, v Libušině galerii v Malhostovicích a v Galerii z ruky
v Křižovacích.
Knihu lze také objednat na adrese: KPVU Železné 101, 666 01 Tišnov nebo na:
kpvutisnov@seznam.cz. Tato publikace by neměla chybět v žádné obecní
knihovně regionu.
Mgr. Miroslav Pavlík

Inspirací pro návrh nového loga Mikroregionu Porta, byl gotický vstupní portál
kláštera Porta coeli, nejvýznamnější památky našeho regionu. Ustupující gotické
lomené oblouky jsou z grafického návrhu jasně čitelné. Jejich počet odpovídá
počtu obcí, které jsou sdruženy v tomto společenství. Pruh, ze kterého lomené
oblouky vycházejí je místem, kde je umístěn text „Mikroregion Porta“Základní
barevnost loga je modrá, která je barvou cisterciáckého řádu. Lze užít i jiné barvy
např. černou, v závislosti na zvoleném podkladu.
Grafická značka je snadno zapamatovatelná a lze ji využít jako grafický motiv
propagačních materiálů.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz

- 32 -

