Život obce Předklášteří

Vážení spoluobčané, čtyřleté volební období se chýlí ke konci
a bývá zvykem na závěr zhodnotit práci, která byla vykonána,
zamyslet se nad příčinami neúspěchů a poděkovat všem, kteří
přispěli svou prací ke zdárnému průběhu celého období. Není
smyslem tohoto článku vypsat všechny činy, v tomto období
vykonané, chci připomenout pouze ty nejvýznamnější, které
měly širší dopad pro většinu obyvatel. Jako první musím zmínit
dokončení stavby víceúčelového sportoviště u školy, které je
hojně využíváno mládeží i dospělými. Opravena byla komunikace i chodníky na ulicích Nezvalova, Šafránice a Uzavřená. Podíleli jsme se
také na výstavbě chodníku od papírny k novému mostu přes Svratku.Ve
spolupráci s Mikroregionem Porta byla letos otevřena významná spojnice mezi
cyklotrasou A1 a Předklášteřím, „Cyklostezka s přemostěním Svratky“ . Ve fázi
žádosti o stavební povolení je připravovaný projekt úpravy stávajícího hřbitova a
rozšíření hřbitova o kolumbárium. V Základní a Mateřské škole Předklášteří dochází postupně k výměně mobiliáře a připravuje se rekonstrukce topení v ZŠ a
zahrady MŠ. V neposlední řadě se musím zmínit o významném vlivu obce při
zajišťování prostředků na opravu bývalého kravína v areálu kláštera, který byl
motivován udržením zaměstnanosti v obci.
Pro zajištění zimní údržby byl pořízeno přídavné zařízení za traktor k posypu
komunikací, v letních měsících je trvale prováděno sečení travních porostů na
obecních pozemcích, které si zejména v průběhu letošního deštivého léta
vyžádalo hodně úsilí.
Ne všechno se však podařilo. Trvá nesplněný úkol vybudování chodníku směrem
Závist - Za Mlýnem. Tento úkol je podmíněn přeložkami sítí, které navazují na
rekonstrukci kanalizace v tišnovské části v lokalitě Za Mlýnem u koupaliště .
Vysoké náklady na tuto akci, zejména na tišnovské straně
však dosud
neumožnily stavbu zahájit. V přípravě jsou další investiční akce, které budou,
pokud se je podaří realizovat, přínosem pro život občanů Předklášteří. Bohužel
stále přetrvává problém nevyřešených církevních restitucí, který nám brání
umožnit zájemcům o zbudování rodinných domů zahájit výstavbu. Nezbývá nám
než doufat, že po rocích k ničemu nevedoucích debat, snad konečně nově
zvolená vládní garnitura pohne i s tímto kostlivcem ve skříni.
1. září jsme zahájili nový školní rok, přivítali nové děti, nové prvňáčky v naší
škole. Přeji všem žákům školy, zejména těm nejmenším, dobrý start ve školním
roce a hodně úspěchů v jejich školní práci. Pedagogickému sboru, jenž se může
pochlubit dobrými výsledky, které sbírají jejich svěřenci v různých soutěžích, přeji
jen vnímavé a zvídavé žáky a děkuji jim za jejich práci, která není vždy
jednoduchá a dobře společností hodnocena.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze schůze ZO
24.6..2010 a ukládá svolat jednání s památkáři za přítomnosti navrhovatele o
dalším postupu . V případě, že nebude od kompetentních orgánů vstřícnost
k akceptaci návrhu řešení, tak dotaci v roce 2011 neposkytovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 14.9. 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 5, 6 a 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce do
31.srpna 2010 a výhled do konce r. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ za 1.pololetí 2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem předání částky 29.082,45 Kč
z veřejné sbírky na pomoc postiženým povodněmi Mikroregionu Porta, který
celou tuto částku předá postižené obci Višňová.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vrácení částky 1 mil. Kč
poskytnutou bezúročně MMR obci v roce 2000 na dobu 10 roků v souladu se
smlouvou do 20.10.2010 .
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání Valné hromady svazku VaK
a o záměru odkupu akcií od francouzského akcionáře.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na úpravu plochy na Trávníkách
s firmou Univerzální služby Vítězslav Maloň za cenu 1,430. 739,- Kč vč.DPH a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na vybudování
podporovaného bydlení pro seniory a ukládá učinit další kroky potřebné
k předložení žádosti.
Zastupitelstvo schvaluje záměr propojení obce Předklášteří stezkou pro cyklisty
a pěší podle předložené studie a ukládá pokračovat v přípravě realizace a jednat
s majitelkou pozemků, přes které vede navrhovaná cyklostezka o možnosti a
podmínkách odkupu těchto pozemků a schvaluje záměr jejich odkupu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rozhodnutí RO poskytnout
Charitě Tišnov příspěvek ve výši 10.000,- Kč na pečovatelskou službu pro občany
v naší obci
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravovaných akcích do
konce roku 2010.
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným poskytnutím kompostérů občanům
formou výpůjčky v případě úspěšné žádosti o dotaci na dobu 5 roků.
Starosta poděkoval zastupitelům za jejich činnost ve volebním období 2006 –
2010 a předal jim jako upomínku knihu podle rozhodnutí přijatého RO.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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......JAK DÁLE S ODPADY V NAŠÍ OBCI?......
Likvidace odpadu, který vznikl průmyslovou činností člověka je značné
náročná, zejména po stránce výše ekonomického zatížení. Na obecní úrovni proto
vznikají různé strategie likvidace odpadů. Dnes už nejde jen o pravidelné
vyvážení popelnic se směsným komunálním odpadem, se kterým se většinou
nedá dělat víc než jej skladovat na veřejných skládkách, nebo likvidovat ve
spalovnách. Situace dospěla k tomu, že nutností bude zaměřit se na cílené a
zodpovědné třídění odpadů, aby mohlo dojít k jeho efektivnímu zpracování a
dalšímu využití a tím snížení ekonomického zatížení provozu a likvidace
domovního odpadu, který musí obec zaplatit.
Právě jednotlivec tj.každý občan naší obce rozhoduje o tom, zda za našimi
domy, na veřejných prostranstvích , sběrných místech se budou kupit hromady
šrotu , popřípadě vzniknou další černé skládky, a nebo dojde k zodpovědnému
odevzdání dosloužilých věcí na místa k tomu určená. Proto zájmem každé obce je
nařídit pravidla pro zodpovědné nakládání s odpady z domácností, ale též vytvořit
vhodné podmínky pro tuto činnost. Pro naše občany je vytvořeno celkem 11
dostupných sběrných míst s označenými barevnými kontejnery na jednotlivé
druhy tříděného odpadu. V letošním roce se nám podařilo získat od firmy
EKOKOM
bezplatně dalších 15 ks kontejnerů na posílení jednotlivých
přetížených stanovišť. Jednalo se o kontejnery na plast, pet lahve a papír. Mělo
by být v zájmu každého z nás ukládat tříděný odpad do správné nádoby a
udržovat především pořádek kolem výše zmiňovaných nádob!!!
Toto se nám stále nedaří v lokalitě Trávníky a Pančava. Ostatní sběrná místa
můžeme vcelku pochválit, ale to díky některým našim občanům, kteří bydlí
v blízkosti a nemají zavřené oči a umí slovně upozornit některé neukázněné
návštěvníky kontejnerů.
Nový zákon o odpadech, s jehož vydáním se počítá v roce 2011 bude ukládat
nově třídit biologicky rozložitelný komunální odpad. Každý z nás obdržel do své
schránky leták týkající se připravovaného projektu „Separace biologicky
rozložitelných odpadů formou kompostování“
K o m p o s t o v á n í je přirozená recyklace. Většina bioodpadů (potraviny,
dřevo, papír, exkrementy) pochází původně z rostlin. Chceme-li zachovat
přirozený koloběh živin, měli bychom je do půdy zase vrátit, ale nejprve musíme
bioodpad upravit kompostováním, kdy se z něho stává kvalitní hnojivo obsahující
zejména humus a další organické a minerální látky, které jsme z půdy při sklizni
vzali. Domácí kompostování je jeden ze způsobů využití většiny bioodpadů ze
zahrad a z domácností. Kompostovat lze volně na hromadě nebo ještě lépe
v zásobnících –„ kompostérech“ , které v rámci tohoto připravovaného projektu
mohou naši občané získat zdarma formou výpůjčky (sepsání smlouvy s určitými
pravidly). Jedná se o kompostér o obsahu 720 l. Domácí kompostování bude
umožňovat našim občanům využít vlastní bioodpady, posekanou trávu,
naštěpkované větve, zužitkovat kuchyňské odpady a odpady ze zahrady,
k získání kvalitního kompostu pro svoji potřebu.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Z ÁSADY SPRÁVNÉHO KOMPOST OVÁNÍ
-Kompostér je vhodné umístit do polostínu na rovnou plochu na zahradě.
-Je nezbytné zajistit kontakt s půdou pod ním, aby k obsahu měly přístup půdní
organismy, které napomáhají rozkladu organických materiálů.
-Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění a
odtok přebytečné vody, tento by neměl chybět i ve vyšších vrstvách.
-Kompostu prospívá i pestřejší skladba kompostovaného materiálu.
-Mícháme vlhký odpad (čerstvě posekaná tráva) se suchým (seno,listí), zelené
s hnědým.
-K rychlejšímu nastartování tlení přimícháme zralý kompost nebo chlévský hnůj.
-Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
-Přidáním vody se zvlhčí suché vrstvy kompostu (kompostovaný materiál by měl
být na dotek vlhký).
- Po naplnění se kompostér uzavře víkem, v letních měsících se pootevře nebo
otevře ventil ve víku. V zimních měsících se ventil zcela uzavře. Otvory ve
stěnách umožňují dostatečný přísun vzduchu, víko zabraňuje převlhčení a tvorbě
zápachu.
- Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na
teplotu 50◦C. Tato fáze může trvat několik dnů ale i týdnů. Dochází při ní ke
zničení většiny semen plevelů a zárodků chorob.
- Při správném průběhu kompostování můžeme získat čerstvý kompost za 2-6
měsíců, vyzrálý kompost za 6-12 měsíců.
Tímto způsobem využívání kompostérů budeme šetřit čas i peníze především
sami sobě.
Chtěli bychom požádat všechny občany, kteří mají zájem o výpůjčku tohoto
kompostéru, aby vyplnili odpovědní lístek z informačního letáku a tento pak vhodili
co nejdříve do označených krabiček umístěných na poště, v samoobsluze Kijos,
v potravinách u paní Menšíkové a v přízemí Obecního úřadu. Další případné
dotazy Vám rádi zodpovíme.
L.Lorenzová

NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ
Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2010
Zkontrolujte si datum vydání svého řidičského průkazu a
POŽÁDEJTE O VÝMĚNU CO NEJDŘÍVE

PŘEDEJDĚTE FRONTÁM NA KONCI ROKU
Další informace získáte na stránkách

www.vymentesiridicak.cz
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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„Jen tak dále a ještě lépe..“
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. vyhlásila na podporu zkvalitnění
tříděného sběru odpadů pro všechny obce Jihomoravského kraje, které jsou
zapojeny do systému Ekokom, pro rok 2010 soutěž obcí ve třídění odpadů
s názvem „My třídíme nejlépe“.
Cílem této soutěže je podnítit zájem obcí a široké veřejnosti o správné nakládání
s odpady a zvýšit počet obyvatel v jednotlivých obcích, kteří své odpady budou
pravidelně a důkladně třídit.
Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř
velikostních kategorií. Pro vyhodnocení soutěže byla použita data získaná ze
čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném odpadu, které obce musí pravidelně
zpracovávat a zasílat společnosti EKO-KOM a.s.
Naše obec je zařazena do kategorie „obce od 500 do 1999 obyvatel“.
V této kategorii je zařazeno 273 obcí. Pro zajímavost uvádím z průběžných
výsledků pořadí okolních vesnic .
Pořadí
obce

9.
19.
34.
42.
133.

Název
obce

Dosažené
body

Pořadí
obce

617
552
504
480
361

144.
164.
248.
265.

Předklášteří
Deblín
Drásov
Lomnice
Malhostovice

Název
obce

Dosažené
body

Doubravník
Nedvědice
Čebín
Dolní Loučky

354
329
168
117

SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Tentokrát jsou ve výhodě Štěpánovičtí, protože soutěžní foto je právě
z jejich obce. Podmínky pro soutěžící jsou stejné jako dosud, jenom o
vyhodnocení a odměnu vítězům se postará obec Štěpánovice.
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.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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A JAKÉ JSOU ODMĚNY?
1.cena 2.cena 3.cena zvláštní

kniha
kreslící potřeby
upomínkový předmět
cena - USB disk

Kdo se může soutěže zúčastnit? – všichni žáci navštěvující Základní školu
v Předklášteří od 1. do 5. třídy.

Dnes zveřejňujeme další fotografii,
tentokrát ze Štěpánovic.

ODPOVĚDI PŘEDEJTE VE ŠKOLE NA
OZNAČENÉ MÍSTO DO 20. ŘÍJNA 2010.

VYHODNOCENÍ 2.KOLA SOUTĚŽE
„ZNÁŠ DOBŘE SVOJI OBEC?“
Rada obce vyhodnotila znalostní soutěž žáků školy, vyhlášenou v 2.čísle
obecního časopisu „Život obce Předklášteří“. Všechny odpovědi, které byly do
15.září odevzdány, byly správné. Rada obce se shodla na níže uvedeném pořadí
ocenění odevzdaných prací.
1. místo - kniha
2. místo - kreslící potřeby
3. místo - upomínkový předmět
Zvláštní cena - USB disk

Jiří Mičánek 5.tř.
sourozenci Hamanovi 2. a 5.tř.
Anna a Kateřina Kolaříkovy 2.tř.
Marie Kolaříková 5.tř

Ve výběru byla zohledněna kromě správné odpovědi také estetická úroveň ,
pracnost odpovědi a věk soutěžícího. Blahopřejeme všem oceněným a těm, kteří
v tomto kole neuspěli, děkujeme za projevený zájem o svou obec a do dalších kol
přejeme hodně úspěchů.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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......UKÁZKY OCENĚNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ......

2. místo - sourozenci Hamanovi

3.místo – Anička a Katka Kolaříkovy

Zvláštní cena – M.Kolaříková
(Velké rozměry odpovědi vítěze tohoto kola J.Mičánka nám neumožňují jeho dílo reprodukovat.)

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Srovnávací testy KALIBRO pro 3. ročník
Stejnými testy jako žáci 5. třídy byli ve školním roce 2009/2010 testováni i třeťáci
v oblastech český jazyk, matematika a prvouka. Podoba testových úloh byla
obdobná jako v testech pro 5. ročník.
Český jazyk – práce s textem, pochopení textu, analýza jednání postav,
hodnocení slovní zásoby
Matematika – úvahové úlohy, početní výkony, geometrická představivost,
vyhledávání správné odpovědi v tabulce
Prvouka – pochopení textu, značek, symbolů, vyhledávání v tabulce, logická
úvaha.
Žáci psali denně jeden test v během jedné vyučovací hodiny. Téměř všichni žáci
dosáhli nadprůměrných výsledků ve všech testovaných oblastech.
Úspěšnost v %
Český jazyk
Matematika
Prvouka

žáci ZŠ Předklášteří
70,7 %
68,5 %
60,6 %

průměr ČR
70,0 %
61,8 %
60,1 %

Žáci s největším procentem úspěšnosti: Tereza Heinrichová (ve všech oblastech
90-100%), Iva Bartoňová, Martin Klimeš, David Mader
Lenka Novotná, třídní učitelka III. třídy

SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL
Po loňské dobré zkušenosti jsme se i letos rozhodli uspořádat Sportovní hry MŠ
v naší mateřské škole. Sportovní hry MŠ jsou pro všechny děti z mateřských škol
po celé ČR.Úlohou sportovních her je, aby se měsíce březen,duben,květen a
červen staly časem organizovaného sportu v mateřských školách.Sportovní hry
podporují zdravý životní styl, zdravý pohyb a sport s radostí. Akci vyhlašuje Happy
Time sdružení a jejím cílem je, aby se pohyb stal koníčkem dětí, zdravým řešením
volnočasových aktivit a podnítil v dětech první větší zájem o aktivní sport.
Sportovní hry se konají v duchu olympijských tradic.
Sportovní hry probíhají v pěti disciplínách:
Skok v pytli (20m)
Hod do dálky tenisovým míčkem
Překážková chůze – chůze zručnosti s míčkem v kelímku
Pětiskok – pět skoků za sebou
Štafetový běh na 50 m

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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V naší mateřské škole jsme nejdříve uspořádali školní kolo, ve kterém děti
soutěžily jako jednotlivci v kategoriích mladší děti (děvčata,chlapci) a starší děti
(děvčata, chlapci) Děti se umístily takto:
Kategorie mladší dívky:
1. místo: Karolína Vitulová
2. místo: Adéla Nahodilová
3. místo: Anna Ježová

Kategorie mladší chlapci:
1. místo: Milan Mach
2. místo: Jan Oplt
3. místo: Tobiáš Fuchs

Kategorie starší dívky:
1. místo: Markéta Havlátová
2. místo: Štěpánka Novotná
3. místo: Kateřina Valentová

Kategorie starší chlapci:
1. místo: Patrik Hrazdíra
2. místo: Jiří Klíma
3. místo: Ondřej Gergely, Jakub Šír

Dalším pokračováním této akce bylo klání družstev z mateřských školek v rámci
Mikroregionu Porta, které se konalo 8.června. Pozvány byly všechny školky
Mikroregionu a pořadatelem se pro letošní rok stala Základní škola a Mateřská
škola Dolní Loučky. Každá školka dostala svou barvu a naše, stejně jako loni, byla
žlutá. Děti soutěžily v desetičlenných družstvech (5 děvčat,5 chlapců) a počítal se
výsledek celého týmu.Zůstalo rozdělení na starší a mladšíděti. Výsledky jsou tyto:
Mladší děti:
1.místo: Mateřská škola Dolní Loučky
2.místa: Mateřská škola Předklášteří
Starší děti:
1.místo: Mateřská škola Dolní Loučky
2.místo: Mateřská škola Předklášteří
3.místo: Mateřská škola Štěpánovice
Musíme přiznat, že naším letošním největším soupeřem bylo počasí, které nám
příliš neumožňovalo cvičit venku a užívat si volného pohybu. Chceme poděkovat
paní Věře Valentové za tisk potřebných materiálů a doprovod na akci, paní Aleně
Ivánkové také za doprovod na akci, panu Františku Hrbkovi za drobné dárky pro
děti a pěkná žlutá trička.

..VÝLET NA BRNĚNSKOU PŘEDHRADU..
Dne 10. června 2010 se vypravily děti mateřské školy spolu s žáky 1. a 2. třídy,
na výlet na Brněnskou přehradu. Autobus nás dovezl na hráz do Veverské
Bítýšky, kde jsme nastoupili na loď PRAHA (jak poetické: žáci 3.,4. a 5. třídy se
právě nacházeli v našem hlavním městě). Poklidnou jízdou po znovu napuštěné
přehradě jsme se dostali až do přístaviště Bystrc. Zde se naše cesty rozešly. Děti
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z mateřské školy se vydaly na procházku kolem nádrže až na pláž u přístaviště
Sokolské koupaliště, kde si užily oběda v trávě i hezkých prolézaček a houpaček.
Žáci 1. a 2. třídy se prošli kolem řeky Svratky do Zoologické zahrady Brno.
Za kolektiv MŠ Mgr. Hana Kolaříková

..VÝLET DO PRAHY..
Ano, jak bylo výše řečeno, žáci 3.-5. třídy se vydali na celodenní výlet do Prahy.
Reagovali jsme na pozvání spisovatelky Aleny Ježkové, které jsme obdrželi
během besedy v tišnovské knihovně.
Do hlavního města jsme dorazili v deset hodin a po chvilce čekání jsme se sešli
s paní spisovatelkou. Cesta s ní vedla okolo Strahovského kláštera dolů
Nerudovou ulicí, přes Karlův most na Staroměstské náměstí, Pařížskou ulicí
k židovské synagoze a hřbitovu a skončila v přístavišti pod Čechovým mostem. Šli
jsme po stopách holoubka Modropírka a chlapce Davida z knihy uvedené autorky
Prahou kráčí lev. Celou cestu vyprávěla paní Ježková dětem o historii Prahy a
památek, u kterých jsme se zastavovali. Setkání bylo velmi příjemné, poučné a
přátelské. Při loučení v přístavišti jsme paní spisovatelce předali drobné dárky,
které jsme dostali od pana místostarosty Ing. Merty a Maruška Kolaříková předala
knihu, kterou sama napsala a ilustrovala. Dostala slib, že paní Ježková odepíše
hned, jak knihu přečte, My všichni jsme s radostí poslouchali opět slova chvály na
kvalitu znalostí našich žáků a slib, že se brzy zase uvidíme v Tišnově, možná i u
nás ve škole, snad už na podzim.
Touto krásnou procházkou však náš výlet neskončil. Ve 13.00 hod pro nás přijel
objednaný parník a odvezl nás do Tróje. Tady jsme šli, kam jinam-do zoologické
zahrady. Předem domluvené průvodkyně rozdělily děti na dvě skupiny a provedly
je částí ZOO s odborným výkladem. Kladly žákům mnoho i záludných otázek a
naše děti opět nezklamaly a pěkně reagovaly. Po rozloučení s nimi jsme
pokračovali v ZOO po vlastní ose. Vyjeli jsme lanovkou do horní části, tam jsme si
chvíli odpočinuli a pak jsme pokračovali dál. Na závěr samozřejmě musely
proběhnout nákupy dárků a suvenýrů a pak už nás čekala jen cesta domů. Dojeli
jsme v pořádku v 21.00 hod příjemně unaveni a spokojeni. Výlet se nám opravdu
vydařil. Poděkování patří i řidiči, p. Hliněnskému, za bezpečnou a klidnou jízdu.
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..NA HRAD BOUZOV..
V pátek 18.6.2010 odjížděly od našich škol tři autobusy plné dětí, které směřovaly
ke hradu Bouzovu. V galerii v podhradí, v areálu historické zábavy jsme strávili
celé dopoledne vyplněné programem s názvem „Rytíři a lapkové“, který se skládal
z loupežnické pohádky, rytířského turnaje, pážecího (dětského) turnaje, střelby
z kuše a palné zbraně, zkoumání 15 m vysokého „Trójského koně“-největšího
dřevěného koně na světě a starých válečných
strojů. Po vystoupení si žáci mohli u stánků
zakoupit různé upomínkové předměty a dárky.
Děti z MŠ se pak vrátily jedním autobusem domů.
My, školáci jsme vyrazili nahoru na hrad.
Rozděleni do dvou skupin absolvovali žáci
prohlídku velmi pěkného hradu, kde byly natáčeny
mnohé slavné pohádky.Když jsme se vraceli zpět
k autobusu, zastihla nás bouřka, ale to už nám
nevadilo. Celý tento krásný výlet byl pro všechny
děti zdarma. Byl zaplacen z výtěžku jarmarku a
školního plesu. Poděkovat se patří opět řidičům,
tentokrát panu Bradáčkovi, řidiči Autodopravy
Hliněnský Předklášteří a dvěma řidičům z ČSAD
Tišnov, kteří s námi jeli poprvé a byli také velmi
příjemní a shovívaví.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří
První den v našich školách
Ve středu 1.9.2010 jsme v základní škole opět přivítali nové žáčky prvních
tříd. V doprovodu svých rodičů i prarodičů přišlo celkem14 dětí ( 9 z Předklášteří,
4 ze Štěpánovic, 1 z Újezdu u Tišnova). Jeden žák z Dolních Louček nenastoupil
z důvodu přestěhování.
Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně školy za účasti starosty obce
pana Antonína Nahodila, ing. Lenky Lorenzové, předsedy školské rady pana
Jaroslava Špačka a paní ředitelky Mgr. Ilony Krausové. Po státní hymně předvedli
nejprve starší žáci svým novým spolužákům a přítomným hostům kulturní pásmo.
Pak se všem představili prvňáčči a byli odměněni barevnou šerpou, pamětním
listem, dárkovým balíčkem a krásnou sadou pastelek, kterou jim věnoval náš
obecní úřad jako připomenutí prvního školního dne.Domů odcházeli žáci
s úsměvem, plni nových dojmů a nám nezbývá než jim popřát úspěšný start do
každodenních povinností školní docházky.
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Také v mateřské škole byl 1.9.2010 zahájen nový školní rok. Nastoupilo 45 dětí,
z toho 8 nových, další 4 děti přijdou v průběhu školního roku. Jedno místo zůstává
v naší mateřské škole volné po holčičce, která se odhlásila a přešla na jinou MŠ.
Stejné zůstává rozdělení dětí do dvou tříd – na MYŠKY a MEDVÍDKY.
Pedagogický sbor MŠ byl rozšířen o paní Olgu Habánovou, která zastává pozici
asistenta pedagoga ve třídě Myšek a na částečný úvazek učitelky MŠ.
Od letošního roku začínáme pracovat podle nového Školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který jsme nazvaly „Krok za
krokem celým rokem“. Zaměříme se v něm především na samostatnou práci
dětí při výtvarných činnostech, snižování hlučnosti dětí ve třídě, správné
zacházení s knihami, zlepšení řečového projevu dětí, zařazování cvičení na
nářadí a s náčiním, vedení k samostatným nápadům, vyjadřování svého názoru a
přípravě dětí na vstup do 1. třídy.
Jak to tak vypadá, mohl by se v novém školním roce změnit konečně i
vzhled naší školní zahrady, pokud se podaří získat peníze z Operačního
programu Životního prostředí, do kterého jsme byli doporučeni, a pokud bude
Obec Předklášteří schopna celou akci dofinancovat. Dále by se mohlo změnit také
vybavení školní družiny v základní škole a velké herny v mateřské škole. V plánu
zůstává celková rekonstrukce topení v základní škole, která se nemohla
uskutečnit kvůli nedostatků financí v roce 2009/2010. Vše je o penězích. Ve
spolupráci s Obcí Předklášteří se však budeme snažit co nejlépe hospodařit se
svěřenými prostředky, ušetřit a školy zase trochu „vyfešákovat“.
Mgr. Ilona Krausová
ředitelka školy
a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Předklášteří

ŠKOLNÍ AKCE NA PODZIM
neděle 3.10.2010 v 15,00 hodin

Drakiáda na Klínku

týden od 20.10. do 26.10.2010

sběr starého papíru (pevně svázané
balíky max. po 5 kg)

čtvrtek 2.12.2010 v 10,00 hodin

Kuk a Cuk – Mikuláš muzikant – pořad
pro školu i veřejnost v sále OÚ
Předklášteří

sobota 27.11.2010 od 9,00 hodin

vánoční jarmark, vánoční zpívání

pátek 17.12.2010 v 15,00 hodin

vánoční besídka v sále OÚ Předklášteří
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Ohlédnutí za sezonou travních lyžařů.
Za TJ Sokol Předklášteří startovalo v letošní sezoně celkem 13 závodníků,
největší zastoupení máme v kategorii juniorů, celkem 8 závodníků.
Letní sezona byla zahájena v měsíci květnu soustředěním na domácím kopci
v Předklášteří, dále jsme pokračovali soustředěním ve Štítné nad Vláří - Bílnice,
Horní Lhotě u Opavy a Čenkovicích v Orlických horách.
První závod Českého poháru startoval koncem května ve Štítné nad Vláří,
každý víkend potom následovaly závody FIS nebo Světový pohár, prokládaný
Českým pohárem.
Závodníci se účastnili těchto závodů:
Květen 2010
FIS závod - Neuenkirchen, Německo
Červen 2010
FIS závod – Rettenbach, Rakousko
Český pohár – Horní Lhota
FIS záv.žáků – Schönorrenbach, Německo
Červenec 2010
Světový pohár – Čenkovice v Orl. horách
Světový pohár – Atzmannig, Švýcarsko
FIS závod – Forni di Sopra, Itálie
Český pohár – Olešnice v Orl. Horách
Srpen 2010
MS juniorů – Dizin Iran
FIS záv.žaků – Piešťany
FIS závod – Faistenau
FIS záv.žáků –České Petrovice
Září 2010
Český pohár – Velké Meziříčí
MČR – PředklášteřÍ
Světový pohár – Sestriere, Itálie
Vrcholem sezony pro naše juniorské závodníky byl začátek srpna, kdy se
účastnili Mistrovství světa juniorů v Iránu ve středisku Dizin. Z našeho oddílu se
do výběru reprezentace ČR nominovali tři závodníci.Petra I v á n k o v á jejím
největším úspěchem bylo 4. místo ve slalomu, dále obsadila 5. místo v obřím
slalomu a superobřím slalomu. Martin S o l t í k , jehož nejlepším výsledkem bylo
8. místo v superokombinaci a Šimon V o j t a , který se umístil na 9. místě ve
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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slalomu a obřím slalomu. Všichni tři závodníci si kromě výborných výsledků
z Mistrovství světa juniorů dovezli mnoho nezapomenutelných zážitků z pro nás
„exotické“ země Iránu.
Úspěšnou sezonu ukončili travní lyžaři TJ Sokola Předklášteří v září
závěrečným závodem na domácím kopci na Klínku. Nejúspěšnější závodnicí
našeho oddílu se stala Karolína Rašovská, která získala tři tituly Mistr České
republiky. Další titul Mistr České republiky v obřím slalomu získala Magdalena
Kotyzová a Petra Ivánková. Titul Vicemistr ČR získali tito závodníci: Šimon Vojta,
Tomáš Soltík, Magdalena Kotyzová a Petra Ivánková.
Celý průběh závodů natáčela Česká televize, reportáž bylo možno vidět na ČT 4.
Dnes je možné tuto reportáž shlédnout na internetových stránkách České
televize.
Pavel Ivánek - trenér

Pověsti a příběhy z našeho regionu
Jak Žižka pojmenoval Tišnov
Lidé se odedávna zamýšleli nad některými místními názvy a k jejich vzniku
vymýšleli příběhy. Podobně tomu bylo s pověstí, která se týká vzniku názvu města
Tišnova.
Podle této pověsti za husitských válek táhl sám slavný vojevůdce Jan Žižka
z Trocnova na Moravu, aby ztrestal zpupné panstvo a kněžstvo. Svým bohatstvím
ho vábily především kláštery. Široko daleko byl velkým majetkem proslulý klášter
Porta coeli. Husitské vojsko ho napadlo, dobylo a vydrancovalo. Nedalo pokoj ani
sochám apoštolů na portálu klášterního kostela. Vojáci jim všem usekali hlavy.
Neušetřili ani městečko pod Květnicí. Zanechali za sebou jen zbořeniště. Ještě
dlouho potom, co vojsko odtáhlo, vznášel se k nebi šedivý dým a ozýval se pláč
žen a dětí.
Obyvatelé městečka však dlouho nenaříkali. S velkou vervou se pustili do obnovy
svých sídel. Odklidili trosky a stavěli nové domy. Už na podzim pokročily opravy
tak, že stopy neštěstí téměř nebyly vidět.
Žižka se před zimou vracel se svým vojskem zpět do Čech. Těžké vozy se
pomalu škobrtaly po kamenitých cestách krajem ponořeným v mlze. Všude kolem
byly stopy po řádění vojska. Najednou se opar rozplynul a udivený Žižka a jeho
vojáci před sebou mezi Klucaninou a Květnicí viděli nové město zářící novými
trámy a novými došky. Velký vojevůdce s údivem zvolal: „Tys nov?“ (Ty jsi nový?)
Od té doby se tedy podle této pověsti říká městu pod Květnicí Tišnov.
(Podle knihy Karla Fice „Z kraje od Pernštejna k Veveří“)
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Předklášteří
20 let samostatnosti - 1997 -2002
(2.pokračování)
1997
Za odstoupivšího Ing. Kosteleckého se stává členkou obecního zastupitelstva
další v pořadí dle výsledků voleb paní Ing. Procházková.
Úprava obce - dokončení II. etapy nám. před IC, slavnostní otevření silničního
průtahu obcí ulicí Palackého, ukončení rekonstrukce vodovodního řadu v ul.
Chaloupky, Za Klášterem, K Sýpkám, provedení kanalizace v ul. Uzavřená,
postavení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) pro výstavbu
rodinných domků Pod Horkou, výměna a zvýšení výkonu trafostanice na ul. Pod
Horkou, uložení telefonního kabelu v úseku papírna – ul. Šikulova, probíhá
výměna střešní krytiny na bazilice v Porta coeli, oprava divadelního sálu v areálu
kláštera (počítá se s jeho využitím i pro obec), je instalováno nové vkusné
osvětlení středu obce atd. Připravuje se projekt pro kanalizaci části Trávníky.
Obec prodává OÚ Brno – venkov pozemek v areálu ZIŠ k výstavbě domova
důchodců. Je rozhodnuto ponechat IC ve vlastnictví obce a postupně ho
dokončovat.
Konají se krásné koncerty – Mozartova korunovační mše, koncert souboru Alus
s dirigentem prof. Žilkou a slovním doprovodem p. Ilji Racka, varhanní koncert p.
Kšici se zpěvem sólistů ND v Praze paní Kšicové a pana Jiřího Kalendovského
v bazilice, koncert Wihanova kvarteta v křížové chodbě, o pouti koncert kapely
Šohajka na náměstí, zájezd do Prahy a další kulturní akce.
Aktivní jsou spolky: ČK – sbírka pro postižené povodní, kurzy první pomoci atd.,
TJ Sokol - pravidelné cvičení, závody, turnaje. Záslužná je práce škol s dětmi i
mimo vyučování, činnost Podhoráckého muzea a obecní knihovny.
1998
V listopadu skončilo volební období obecního zastupitelstva,za jehož působení
pod vedením starosty p. Jindřicha Jakubce bylo vykonáno obrovské množství
práce a došlo k velkému rozvoji a zvelebení obce Předklášteří. Z komunálních
voleb vzchází nové obecní zastupitelstvo ve složení:
starosta : Ing. Oldřich Merta
zástupce starosty: Jindřich Jakubec
členové rady: František Hanák, Karel Kouřil, Ing. Jaroslav Jůza
členové zastupitelstva: Jozef Gergely, František Slanina, Jaromír Kolář, Leoš
Groch, Marie Hliněnská, PhMr. Jarmila Štěpánková, Ing. František Brázda, Marie
Hájková, Pavel Ivánek, Jindřich Bauer.
Obci Předklášteří je udělen znak a prapor.
Úpravy obce – probíhají dokončovací práce v prvním podlaží IC a výstavba druhé
části náměstí, opraveny jsou vozovky v ul. V Chaloupkách, K Sýpkám, Za
Klášterem, na nové ulici Pod Horkou jsou hotové sítě a vyrůstá zde řada nových
domků, je postavena opěrná zeď za restaurací V Chaloupkách, probíhají opravné
práce ve školách atd. Řeší se problémy se škodlivými látkami na skládce na
Kalovské.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Konají se koncerty Brněnského filharmonického sboru, pěveckého sboru Moravan
v bazilice a zájezd do divadla v Praze.
Je vyrobena mramorová deska se jmény padlých z Předklášteří v obou světových
válkách k pomníku padlých.
Spolky, školy, obecní knihovna a Podhorácké muzeum významně obohacují život
v obci.
1999
Předklášteří je 10 let opět samostatnou obcí a za tuto dobu se život obyvatel
i vzhled obce výrazně změnil k lepšímu. V Předklášteří žije v současnosti 1343
obyvatel.
Na slavnostní mši sv., na niž přijal pozvání papežský nuncius Giovanni Coppa,
byla vysvěcena restaurovaná nika Getsemanské zahrady a obecní prapor.
Rodí se dobrovolné sdružení obcí Mikroregion Porta.
Úpravy obce – oprava komunikace na ul. Šafránice a Nezvalova I, úprava
náměstíčka a ul. Krátká, obnova starého vodovodního řadu na ul. Uhrova a
Komenského, výsadba zeleně na nám. 5. května, úprava sociálního zařízení,
jídelny a suterénu u tělocvičny v budově ZŠ. V budově IC je zahájen provoz
trafiky, prodejen zeleniny a Foto. Připravuje se otevření řeznictví. U rybníka je
otevřena hospoda U Hastrmana, služby nabídl kosmetický salon Kateřina.
Probíhá výběrové řízení na stavbu domova důchodců.
Koná se setkání seniorů, hovory s občany, krásné koncerty Pěveckého sdružení
moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek v bazilice, prohlídky
kláštera Porta coeli s výkladem pana Švancary pro občany, pouťový koncert
Hradišťské kapely na náměstí. Svaz žen obnovuje tradici babských hodů a pořádá
výstavu prací žen. Podhorácké muzeum v Předklášteří slaví 70. výročí svého
založení.
Pod záštitou ČK se koná v předvánoční době zpívání dětí u obecního vánočního
stromu a ohňostroj sponzorovaný firmami Mertastav a Univers.
Bohatá je činnost Podhoráckého muzea, škol, spolků, sportovních oddílů TJ Sokol
(lyžařský, volejbalový, tenisový, hokejový, malá kopaná atd.) a jezdeckého klubu
JJ Fors. Koná se Evropský pohár v lyžování na trávě na Klínku.
2000
Po odstoupení p. L. Grocha z obecního zastupitelstva se členkou OZ stává další
kandidát v pořadí pí Marie Mašínová. Občané osady Závist vznášejí požadavek
na připojení k obci Předklášteří. V obci žije 1356 obyvatel.
V Předklášteří probíhá úspěšně Program obnovy vesnice. Rezervy jsou v oblasti
společenského života, zejména ve spolkové oblasti( spolků je v obci málo).
Probíhá stavba Domova důchodců. V budově Integrovaného centra jsou upraveny
prostory původně určené pro provoz restaurace v 1. patře a část přízemi pro
výrobní účely. Prostory si pronajímá firma Thuasne CR s.r.o. ke zřízení šicí dílny
s kapacitou cca 50 zaměstnanců, především žen. Dík za to, že firma sídlí
v Předklášteří a vytváří zde pracovní místa, patří bývalému starostovi a
současnému místostarostovi J. Jakubcovi, který vedl s firmou hlavní jednání.
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V části Trávníky a v ul. Uhrova je vybudována kanalizace. Pokračuje rekonstrukce
ZŠ a rekonstrukce kuchyně v MŠ. Je ukončena oprava ulic Nezvalova, Uzavřená,
uličky na Trávníkách a části ulice Šikulovy. K rampě za budovou IC je vybudován
příjezd a je rozšířena odstavná plocha u restaurace V Chaloupkách. V ulici
Sadová jsou zkolaudovány další rodinné domy a je vybudováno osvětlení této
nové ulice.
Končí rozsáhlá rekonstrukce vzácných varhan v bazilice.
Na náměstí byla otevřena provozovna kadeřnictví, masáží a pedikúry.
Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná Festival duchovní hudby za
účasti pěveckého sboru MU Brno a dvou souborů z Itálie. Konají se dva varhanní
koncerty na nově opravených varhanách. O pouti hraje k poslechu a pro dobrou
náladu na náměstí dechová kapela Moravěnka. V červnu probíhá zábavné
odpoledne Hurá na prázdniny za účasti skupiny Piknik, Boba Frídla, Václava
Neckáře a skupiny Bacily. Velkou atrakcí je exhibice horkovzdušného balónu a
skákací hrad. Koná se zájezd do jižních Čech a setkání seniorů s vystoupením E.
Veškrnové.
Sportovní dění v obci obstarávají lyžařský, volejbalový, tenisový a další oddíly TJ
Sokol, jezdecký oddíl JJ FORS Předklášteří a školy. Na Klínku se koná Evropský
pohár v lyžování na trávě. Je provedena plynofikace sokolovny a vybudován
taneční parket. Svaz žen pořádá vánoční výstavu v Podhoráckém muzeu.
2001
Ve veřejné správě jsou ustaveny krajské úřady v čele s krajským hejtmanem.
Probíhá sčítání lidu v ČR. Předklášteří má 1340 obyvatel.
Vstup do nového tisíciletí zahajují občané Předklášteří novoročním přípitkem na
nám 5. května.
V tomto roce je dostavěn Domov důchodců v Předklášteří na ul. Šikulova. Na
téže ul. je dokončena oprava komunikace a chodníků. V ZŠ je opravena
tělocvična a upraveny venkovní prostory školy. V MŠ probíhá rekonstrukce podlah
ve třídách.
Probíhá náročná rekonstrukce vzácného portálu baziliky. Nad rybníkem na
Trávníkách je vysvěcena replika mariánské kapličky od lomu v Mezihoří.
Cisterciácký klášter Porte coeli slaví sté výročí obnovení řeholního života.
Koná se řada kulturních akcí – v bazilice koncert smíšeného sboru Leeds
Philharmonic Churus, koncert pěveckého sdružení Rastislav, varhanní koncert, o
pouti koncert Jožky Černého a cimbálové muziky na náměstí, zájezd na jižní
Moravu, zájezd do divadla v Praze, výstava k výročí cisterciáckého kláštera a
další výstavy v Podhoráckém muzeu.
V červenci se koná na Klínku Světový pohár v lyžování na trávě. Slavnostní
zahájení s vystoupením šermířů, cimbálovou muzikou a horkovzdušným balónem
proběhlo na nám 5. května.
2002
Opět končí volební období obecního zastupitelstva, které podobně jako předchozí
přispělo významně k všestrannému rozvoji Předklášteří. Z listopadových
komunálních voleb vzešlo pro příští roky nové zastupitelstvo ve složení:
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Starosta : Ing. Oldřich Merta
Místostarosta: Antonín Nahodil
Další členové obecní rady: PhMr. Jarmila Štěpánková, Karel Kouřil, RNDr. Drahoš
Šikola
Členové obecního zastupitelstva: Ing. František Brázda, Marie Hájková, Mgr. Ilona
Krausová, Pavel Ivánek, Jindřich Bauer, Jaromír Kolář, Marie Hliněnská, František
Hanák, Jindřich Jakubec, Ing. Jaroslav Jůza.
K Předklášteří je připojena osada Závist.
Úprava obce - oprava komunikace a chodníku na ul. Ve Dvoře, prodloužení
vodovodu a výstavba komunikace ve Vísce, výměna oken v MŠ, úprava
cyklostezky kolem Loučky, dokončení oprav vnitřních a vnějších omítek kostelíka
Na Stráňově, zahájení rekonstrukce IC pro potřeby obecního úřadu.
Bohatý je kulturní život – výstavy a další akce Podhoráckého muzea, půjčování
knih z obecní knihovny, významná akce - II. festival duchovní hudby v bazilice
s účastí dvou italských a dvou českých pěv. sborů a Státní filharmonie Brno,
pouťový koncert kapely Božejáci, zpívání dětí u obecního vánočního stromu,
štědrovečerní mše sv. se zpěvem člena opery ND z Brna, vánoční koncert
Mikroregionu Porta v Dolních Loučkách. Koná se zájezd pro seniory.
Paní ředitelka MŠ Iva Poulová odchází po mnoha letech obětavé práce s dětmi do
důchodu. Novou ředitelkou MŠ Předklášteří je jmenována paní L. Novotná. ZŠ
Předklášteří byla jako jedna z prvních vybavena 6 počítači.
Ze sportovních akcí připomínám alespoň tradiční Pochod pohádkovým lesem,
turnaje v nohejbalu, vybíjené, volejbalu, tenisu, závody na lyžích, turnaj v lyžování
na trávě atd.
M. Kulhánková

............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
Už jen kytičku můžeme dát, chviličku postát a tiše s láskou
vzpomínat. Dne 15. prosince vzpomeneme 20. smutné výročí od úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Leopolda Kouřila,
který by se v říjnu dožil 65 let. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Sylva a dcery Radka a Iva s rodinami.
Letos to bylo již 6 let, co nás opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní Emílie Lorenzová.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera Ivana s rodinou
a syn Zdeněk s rodinou.
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KLÁŠTERŠTÍ NA CESTÁCH
(pokračování z č.1)

Kromě těchto cest za zdravím, se
vydáváme i za poznáním. Prvním
naším výletem loni v květnu byl poutní
zájezd do Prahy. Řeknete si, proč
poutní? No proto, že nás pletařky
obvazů pro malomocné a ostatní
zájemce, pozvala sama předsedkyně
společnosti Sv.Vincence z Pauly a
slíbila navštívit místa, kam se běžný
turista nedostane. Svatý Vít-katedrála
se svým podzemím-Svatováclavská
kaple se svou výzdobou a poklady a neskutečně fundovaným výkladem, zaujal
všechny. Z pražského hradu jsme se přesunuli do areálu kláštera Křížovníků.
Všichni jistě víte, že tento jediný řád český, založila naše sv. Anežka česká, dcera
naší královny Konstancie, že křížovníci uchovávají relikvii Anežky, kterou získali
přímo ze španělského Escorialu, královského paláce, patřícího královské rodině
doposud. Tuto relikvii obdrželi náhodou od původem české šlechtičny, která měla
rodinu ve Španělsku. Od křížovníků nás cesta zavedla přes Malostranské
náměstí, okolo Ungeltu do areálu Minoritského kláštera na Starém Městě.
Zajímavostí je to, že chrám je zasvěcen sv. Jakubu, je to druhý nejdelší chrám po
sv. Vítu, že sám Karel IV. tam v prostorách kláštera pořádal všechny slavnosti,
hostiny, protože v té době nebyl chrám sv. Víta ještě dostavěn. Největší
zajímavost je ta, že když vstoupíte do chrámu a pomalu postupujete k hlavnímu
oltáři, tak vidíte jen samou krásu, zlato, obrazy, a když se otočíte směrem odkud
jste vyšli, tak Vás zamrazí, že nevidíte nic, prostě nic, jen holé, trochu zaprášené
zdivo. A to je práce-symbol tohoto kláštera-jdeš-li k Bohu a s Bohem-máš vše,
odvrátíš se-nemáš nic.
Na další výlet jsme se vypravili do Olomouce a na sv. Kopeček u Olomouce.
První zastávka na tomto výletě byly Loštice, kde se vyrábí oblíbené „tvarůžky“.
Opravdu neskutečně mnoho druhů, s různými příchutěmi, které v našich
obchodech vůbec nenajdete. A tak jsme si všichni bohatě nakoupili. Z Loštic jsme
pokračovali na krásnou Hanou, která je kolébkou krále Ječmínka, kolébkou strýce
Křoupala, kolébkou konfekčního textilu v Prostějově, kolébkou strojírenství –
Wichterle, a už nás vítal Sv. Kopeček. Původně to byla malá kaplička, kterou
nechal postavit místní vinař, který dovážel víno až z Rakous a jednou slíbil Panně
Marii, že jestliže zbohatne z tohoto dovozu, postaví kapli. Zbohatl a splnil svůj slib.
Toto bylo okolo roku 1629 a jak šel čas, tak švédská vojska kapličku vypálila.Po
40 letech byl postaven prostorný chrám „Navštívení Panny Marie, který vysvětil
Karel II. ze Žerotína. Od té doby se stal poutním místem širokého okolí. Olomouc,
to není jen Flóra, ale město samo je pokladnicí památek. Ty nejhlavnější jsme
navštívili a v chrámu sv. Michala nám dokonce sám pan varhaník zahrál na
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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původní varhany. Úžasné. Olomouc sama, od roku 1200 byla sídlem údělných
knížat moravských a později do roku 1641 i hlavním městem Moravy. Byl zde
zavražděn král Václav III., a tím roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči.
V roce 1848 se do Olomouce uchýlil dokonce i císařský dvůr z Vídně, 2.12.1848
se zde vzdal trůnu Ferdinand V. ve prospěch mladého Františka Josefa I. Velkou
památkou je olomoucká radnice z roku 1378, kde uvnitř gotické arkády je původní
orloj, z roku 1420. Jeho nynější výzdoba je od Karla Svolinského, rodáka z Hané.
Cílem našeho dalšího výletu byly polské Wambeřice. Wambeřice proto, že
jsme se chtěli podívat do míst , která souvisí s „babičkou“ Boženy Němcové. Do
Wambeřic chodila babička pěšky. My jsme přijeli autobusem. Bylo krásné počasí,
sluníčko svítilo, Wambeřice byly slavnostně vyzdobené.Mohutný poutní chrám
stojící na vyvýšenině uprostřed města, nespočet schodů, než do něho vstoupíte.
Chrám byl takový už za babiččiných poutí. Nezapomenutelný zážitek. Z Wambeřic
jsme si to namířili k Náchodu, náchodský zámeček
z kulatého vršku nám zamával a pokračovali jsme
přes Broumovské skály do Ratibořic, kraje plného
romantiky, nám důvěrně známého – Babiččina
údolí. Zdatní turisté se prošli k bělidlu a ke splavu, ti
méně zdatní skončili v zahradní restauraci, kde se
občerstvili místním pěnivým mokem. Společně jsme
si prohlédli krásný Ratibořický zámek, který kolem r.
1800 Kateřina Frederika Vilemína Benigna,
vévodkyně
Zaháňská,
rozšířila
a
upravila
v empírovém slohu. I zámecký park vznikl zásluhou
„paní kněžny“. Pohledem na klasické sousoší
Babičky s vnoučaty, jednoho ze symbolů Ratibořic,
jsme se s tímto krásným krajem rozloučili a
směřovali do svých domovů.
Poslední naší loňskou cestou byl Kájov. Vzdálený 5 km od Českého
Krumlova. Kájov patří mezi jeden z mnoha opravených poutních kostelů
v pohraničí a my měli štěstí, že právě v té době, když jsme tam dleli, přijel si do
Kájova zazpívat sbor pánů učitelů z LŠU z Prahy. Odnesli jsme si pěkný zážitek a
velké ponaučení a vlastně i povzbuzení do dalšího života. Český Krumlov – krása
nesmírná, návštěva zámku a procházka upravenými uličkami, to je přímo balzám
pro duši. Na odpoledne jsme dostali pozvání od místního pana vikáře na zajímavý
l to slavnostní koncert v místním chrámu sv. Víta v rámci Lékařského kongresu„Jihočeské onkologické dny“. Na housle hrál sám mistr Jaroslav Svěcený, na
cembalo Jitka Navrátilová. Zaposlouchali jsme se do skladeb G.F.Handela,
Antonia Vivaldiho, A.Corelliho, F.Bendy, J.S.Bacha a Jaroslava Svěceného.
Nezapomenutelný zážitek.
Tímto výletem naše cesty v loňském roce končily a už se těšíme na další putování
za krásami naší krásné vlasti.
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Koncem roku jsme si ještě zajeli na
výlet do Vídně. Pokochali jsme se
předvánoční Vídní, ochutnali jejich punč a
navštívili výstavu obrazů v Albertině,
zapůjčenou z Paříže. Byli to impresionisté.
Přemýšlím o tom, že všichni Ti dávní
poutníci a turisté vlastně putovali za svojí
hvězdou. Myslím si, že každý z nás máme
tu svoji. A tak hodně štěstí všem
v putování za tou svojí hvězdou.
.
M.H.

Z MORAVY AŽ NA KONEC SVĚTA
28.7. - 9.8.2010
Končí prázdniny, dovolené, čas odpočinku. Někdo zveleboval svůj byt, dům,
zahradu a někdo cestoval.Já měla tu možnost, že jsem se mohla zúčastnit výše
jmenovaného zájezdu. Hlavní místa našeho zájezdu byla Lurdy, Santiago de
Compostela, Fátima a Monserat. Nejvzdálenější místo, které jsme měli navštívit,
byl nejzápadnější výběžek Evropy Cabo da Roca, kde na kamenné desce je
vytesáno: „Nejzápadnější bod Evropy,kde končí země a začíná moře a kde žije
duch víry a dobrodružství, který portugalské karavely dovedl k novým světům pro
svět.“.V programu byla mimo jiné i návštěva hlavního města Francie - Paříže,
Portugalska – Lisabonu a Španělska – Madridu. Zájezd měl být poutní a
poznávací. Někdo jel za poznáním, někdo za duchovním posílením a někdo chtěl
poznat obojí. Společnost v autobuse byla proto různorodá, ale po prvních
rozpačitých chvílích se ukázalo, že tato společnost byla velmi tolerantní a
příjemná.
Vyjeli jsme brzy ráno směrem na Prahu a Plzeň, kde nastoupili poslední účastníci.
Potom jsme zamířili nejkratší cestou přes Německo do Francie do města Verdun,
kde byl náš první nocleh a
první zastavení na naší
dlouhé pouti. Navštívili jsme
památník
padlým
v
I.světové válce. Z tohoto
místa na mne padl velký
smutek při pohledu na
nekonečné řady křížů se
jmény padlých. Ostatky padlých, které se nepodařilo identifikovat, jsou uloženy v
obrovské kostnici pod památníkem. Další naše kroky směřovaly do pevnosti Fort
de Douaumont. Zachovaná roztavená hlaveň kulometu je důkazem urputných
bojů, které zde probíhaly. „Zákop bajonetů“ - hromadný hrob vojáků, ze kterého
trčely jen bajonety, je mementem, které by nemělo být zapomenuto.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Unavení po dlouhé cestě jsme se ubytovali v hotelu F1 ve Verdunu. Ráno po
snídani jsme zamířili do slavného města Remeš. Navštívili jsme katedrálu, která
byla svědkem korunovace většiny francouzských panovníků. Po duchovním
prožitku jsme odjeli do závodu na výrobu pravého šampaňského, kde jsme měli
požitek chuťový. V továrně MUMM nás čekal film a výklad o historii výroby vína a
pěstování vinné révy. Po ochutnávce několika
druhů šampaňského jsme odjeli do Paříže. Při
okružní jízdě městem jsme obdivovali nádherné
stavební památky a také zručnost a jistotu našich
řidičů, kteří se proplétali rušným provozem v
tomto městě. Autobus nás zavezl na Montmart
přímo pod slavnou baziliku Sacré-Coeur. Po
mnoha schodech jsme se vyšplhali až do chrámu,
kde jsme obdivovali nádhernou výzdobu. Také
jsme měli možnost prožít si úžasný výhled na
Paříž, který je z tohoto místa nezapomenutelný.
Poté jsme se vydali k řece Seině, kde jsme měli
objednanou vyjížďku na lodi. Z paluby jsme mohli
obdivovat „Eifelovku“ ozářenou zapadajícím sluncem, katedrálu Notre Dame a
nádherné mosty přes řeku Seinu. Z Paříže jsme zamířili do Lurd. Po cestě jsme
se ještě zastavili v místě zvaném Rocamadoure. Toto bylo další poutní místo, kde
jsou uloženy ostatky sv.Amadoura a kde je vystavena slavná soška Černé
Madony. Hrad, křížová cesta, kostel – vše přilepené a nebo vytesané ve skále
nad úzkým a hlubokým údolím řeky Alzou – to je jedním slovem úžasné. Pak už
jsme zamířili do Lurd. Zde jsme se ubytovali v penzionu AVE MARIA, trochu jsme
se umyli a spěchali k bazilice. Toto místo mě ohromilo. Tříposchoďová bazilika s
mohutnými vstupními schody, proti ní nová podzemní bazilika, která pojme 30 000
poutníků a je postavena v moderním stylu, jeskyně zjevení Panny Marie – to jsou
Lurdy. Tento prožitek se nedá popsat – ten se musí prožít. Že toto místo je
jedičné, dokazují i desítky tisíc pacientů, kteří sem přijíždějí z celého světa.
Z Lurd jsme další den odjeli do města Biarritz. Nádherné letovisko postavené v
2.pol.19.století na břehu Biskajského zálivu s písčitými plážemi a velkolepými
útesy s nádhernými vyhlídkami, které proslavila císařovna Eugenie. Potom jsme
se rozloučili s Francií. S pohledem na Pyreneje po levé straně naší cesty jsme
mířili do města Burgos.Toto město je známé také tím, že zde žil slavný hrdina EL
CID. Večer jsme se ubytovali ve městě León v hotelu SANTIAGO. Ráno jsme si
prohlédli leónskou katedrálu, která se považuje za nejzdobnější ve Španělsku.
Uvádí se, že je neobyčejně prosvětlená díky velkému počtu nádherných
barevných oken. Další naše putování vedlo po náhorní rovině v nadmořské výšce
900 m. V dáli se tyčily vrcholy hor Kantaberského pohoří (až 2.648 m nad
mořem). Silnice, po které jsme jeli, se často protínala se „Svatojakubskou cestou“.
Čím více jsme se blížili k Santiagu de Compostela, tím více jsme viděli pěší
poutníky, kteří měli stejný cíl jako my. Jejich cesta dodnes pro některé začíná v
Paříži od věže sv.Jakuba a končí zde v Santiagu. Jejich znakem je hůl, na níž je
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zavěšena lastura hřebenatky a měch na vodu. Při pohledu na pěší poutníky se
několik účastníků rozhodlo, že do Santiaga doputují také pěšky. Santiago de
Compostela - cíl poutníků - to je nádherná románská katedrála sv.Jakuba s
barokní působivou výzdobou a s ostatky apoštola sv.Jakuba. I toto místo má svůj
osobitý ráz a každý si odnesl silné dojmy jednak z chrámu, který jsme prošli a
jednak z místa, které má silný duchovní náboj.
Další den jsme už byli v Portugalsku, kde nás okouzlilo město Porto. Toto město
je známé hlavně výrobou portského vína Vinho do Porto. Vinařské závody, kde se
z hroznů vyrábí víno, do kterého se po určité době přidává pálenka a kde konečné
konsistence nabývá zráním v sudech, se nachází po levé straně řeky Douro.
Porto je jedinečné také svým nádražím. Stěny nádražní haly jsou složeny z
20.000 dlaždic s motivy železnice, dopravy, tradičního venkovského života i
slavných historických událostí. Keramické dlaždice jsou pouze v kombinaci bílé a
různých odstínech modré barvy, kterým se říká „azulejos“.
Z Porta jsme zamířili do Fátimy, kde jsme spali tři noci. První den jsme věnovali
návštěvě baziliky a účastnili se nočního průvodu s rozžehnutou svící po
uzavřeném prostranství, které je 2x větší než náměstí sv.Petra v Římě. Z jedné
strany je poutní bazilika, která má z obou stran vysoké sloupořadí a z druhé
strany je nová moderní bazilika, která je podobná bazilice v Lurdech. Po levé
straně prostranství je kaple zjevení Panny Marie s její sochou, která má na hlavě
korunku se střelou, kterou byl postřelen papež Jan Pavel II.
Druhý den jsme prošli křížovou cestu – zvanou „maďarská křížová cesta“, která
byla vybudovaná z prostředků věnovaných maďarskými věřícími. Cesta vedla
střídavě olivovým hájem a eukalyptovým lesem a byla dlouhá asi 7 km.
Třetí den jsme věnovali návštěvě
Lisabonu, kterému se říká, že je
jedno z nejkrásnějších měst v
Evropě. Protéká jím řeka Tejo a
v jejím ústí je vybudován přístav,
který byl výchozím bodem pro
objevné výpravy Portugalců v 15. a
16.stol. do Afriky, Indie i Nového
Světa. V roce 1775 byl Lisabon zcela
zničen
velkým
zemětřesením.
Rekonstrukční práce dle plánů
markýze de Pombal trvaly téměř 100 let. Na památku byl vybudován park
Eduarda II. s památníkem obětem zemětřesení. Odtud je nádherný výhled na celé
město. Seznam všech památek, které jsme navštívili, by byl velmi dlouhý. Zmíním
se jen o několika, které na mě zapůsobily nejvíc. Palácové náměstí, Vítězný
oblouk, impozantní jezdecký pomník krále Josefa I., náměstí Praca de Dom Pedro
IV. s nádhernou fontánou, lanovka Elevador da Glória, která spojuje horní a dolní
část města, výtah Elevador de Santa Justa postavený Eiffelovým žákem
Mesnierem, lisabonská katedrála se sídlem patriarchy, klášter sv.Jeronýma, kde
byl pohřben Vasco da Gama, pomník Jindřicha Mořeplavce, který je věnován
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zámořským objevům, věž Torre de Belém. Lisabon ohromuje svými mosty.
Nejznámější je most 25.dubna (dlouhý 2,5 km) a novější most postavený při
příležitosti konání výstavy EXPO v roce 1998 se jménem mořeplavce Vasca da
Gama, který je dlouhý 17 km. Socha Krista Krále je vysoká 28 m a je replikou
sochy Krista Spasitele v Rio de Janiero. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na
nejzápadnějším výběžku evropské pevniny - Cabo da Roca – to bylo
nejvzdálenější místo naší cesty. Ráno jsme opustili Fátimu. Naše další cesta
vedla do měst Salamanca a Ávila.
Chtěli jsme navštívit i slavný
Escorilal, ale přijeli jsme až večer,
proto jsme si ho mohli prohlédnout
jen z venku. Naše cesta pro tento
den končila v Madridu. Ráno jsme
odjeli do Toleda.
Toledo – místo, kde se odehrává děj známého románu Židovka z Toleda. Nejdříve
nás autobus dopravil na nádhernou vyhlídku. Pohled na město a jeho katedrálu je
nezapomenutelný. Z vyhlídky nás autobus dopravil před hradby města. Prošli
jsme několika branami a pak se před námi objevila katedrála. Její interiér byl
úžasný. Náš průvodce nás pak zavedl do dílny, kde nám ukázali, jak se vyrábí
damascenská ocel, a z ní zbraně a šperky zdobené zlatem. Ženská část našeho
zájezdu kráse šperků neodolala a něco na si památku zakoupila, mužská část se
obdivovala nádherným zbraním.
Z Toleda jsme se vrátili do centra Madridu. Zde jsme si prohlédli – královský
zámek s nejbohatším interiérem, katedrálu, krásné historické uličky a náměstí.
Návštěvu Madridu jsme zakončili v Museo del Prado, které patří k světově
nejvýznamnějším muzeím uměleckých pokladů, kde jsme si mohli prohlédnout
díla slavných malířů. Škoda, že bylo tak málo času.
Cestou z Madridu jsme se zastavili v Zaragoze. Zaragoza – i toto město má plno
skvělých památek. Naše fotoaparáty se plnily a stále bylo co fotit. Někteří už
museli vyfocené snímky přehodnotit a některé vymazat, aby bylo místo ještě na
další záběry.
Poslední poutní místo naší cesty byl slavný Monserat. Nádherné počasí umocnilo
dojem z tohoto horského kláštera. Vedou sem tři cesty. Jedna vede po klikaté a
úzké silnici, druhá je pohodlnější v zubačce a třetí možnost dopravy na Monserat
je lanovkou, která vede až k jeskyni sv.Jeronýma. Bazilika se sochou Panny Marie
je úžasné stavební dílo. Každý z nás se chtěl dotknout sošky. Měli jsme štěstí, že
řada vedoucí bočními chodbami nebyla tak dlouhá a naše přání se splnilo. Sjezd z
Monseratu vyžadoval od řidičů velkou zručnost a a pevné nervy a nám se tajil
dech nejen nad scenériemi, ale i nad srázy, které byly pod námi. Monserat je v
nadmořské výšce 725 m a Barcelona, kam jsme směřovali, je přístavní město na
mořském pobřeží. Do Barcelony jsme přijeli pozdě večer. Přesto jsme po
ubytování ještě zajeli do středu města na noční prohlídku. Měli jsme štěstí, že
jsme zažili nádhernou podívanou na světelné a zvukové efekty fontán, které byly
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vybudovány na počest olympijských her. Viděli jsme olympijský stadion, slavný
chrám Svaté rodiny, sochu Kryštofa Kolumba a přístav. Do hotelu jsme přijeli
unavení a ospalí až pozdě v noci.
S Barcelonou jsme se v neděli ráno rozloučili a vydali se na dlouhou cestu domů.
Tento úsek cesty byl nejdelší a nejnáročnější. Domů jsme dojeli až v pondělí
pozdě odpoledne.
Je to neuvěřitelné, ale celý zájezd
připravili jen tři lidé. S myšlenkou na
uskutečnění tohoto zájezdu přišla pí
Hájková, která si pečlivě připravila ke
každému místu, kde jsme se zastavili,
plno zajímavostí. Pan Ing.Z.Muzikant byl
neocenitelným průvodcem. Jeho znalosti
o historii i současnosti a znalost cizích
jazyků
se
osvědčily
nejen
při
procházkách městy a
výkladu k
historickým památkám, ale také při
návštěvě lékaře v nemocnici, kdy jednoho účastníka zájezdu postihla ledvinová
kolika. Třetí osobou, která se na přípravě podílela výraznou měrou, byla pí
Hliněnská.. Nesmím zapomenout na řidiče pana Hliněnského a pana Bradáčka,
kteří nás nejen bezpečně, ale i s úsměvem a ochotou dovezli na „konec světa“,
ale i domů.
S.V.

Buk lesní
„Buk je matka lesa“ – tuto poučku
vyslovil starý lesník a kantor, když
jsem jako studentík stanul na praxi,
spolu s ostatními, u mohutného buku
uprostřed porostu na školním polesí
„Hůrka“u Písku a civěli s otevřenými
klapačkami na mohutnou korunu
velikána. A protože jsem buk
odjakživa miloval pro jeho vznosnou
korunu, hladký stříbřitý kmen a na
podzim neodolatelné melancholické
barvy, ihned se mi slova vryla do
mého srdce asi tak, jako spousty
pomýlených vrývají slušné i méně
slušné obrázky do neposkvrněné kůry této dřeviny. Ale po pořádku! Jak jste
pochopili v úvodu, vážení čtenáři-Klášteráci, dnešní dřevinou, o které se chci
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rozepsat je buk lesní. Také vás chci upozornit a snad i vytáhnout na procházku
k několika krásným exemplářům v našem okolí. Je podzim a barvy lesa jsou tu i
pro vás !
V krátkosti o buku lesním uvedu, že je to původní dřevina našich lesů a
v Evropě je doma, pouze v teplejších oblastech chybí. Je to totiž stinná dřevina se
středními nároky na půdu a vyhýbá se extrémům (neroste na půdách
vysychavých ani přemokřených). Co je nutné o buku zmínit a vysvětlit, je poučka
v úvodu tohoto článku. Tato dřevina je totiž v lese vítána a opět více vnášena a
zalesňována, protože opadem listí vylepšuje půdní chemismus i strukturu a
zpevňuje proti větrům a abiotickým činitelům vůbec. Jen veliký mráz je nepřítel
bukového dřeva, vytváří takzvané mrazové jádro, které bývá příčinou nižší cenové
třídy při jeho prodeji. Mráz, potažmo těžká jinovatka či náledí mnohdy odlomí ze
starých velikánů pořádnou větev. Vzpomínám na jednu svoji zimní čekanou na
prasata u bukového pralesa „Slunná“ pod Lažánkami, kdy mě mráz donutil na
sebe nasoukat všechny pochybné deky z auta a v nočním bílém tichu se na
posed ke mně nesly rány praskajících větví sténajících buků s takovou
překvapivostí a intezitou, že vlasy mi stály na hlavě tak, že ježek byl proti mně
napomádovanej frajer. Když se zmiňuji o pralese Slunná, je to ideální tip na
cyklistický výlet a v podstatě nejbližší možnost spatřit na vlastní oči neporušený
kus bukového pralesa. Trasa je navíc doplněna dvěma krásnými opravenými
studánkami a vede mimo rušné komunikace. V podstatě lze říci, že trasa je ovál,
v jehož středu a výškovém vrcholu dlí prales Slunná. Ideální je započít u Šárky za
Herolticemi jedním točeným pivkem a pak rovnou po lesní silničce jižním směrem
proti proudu Pejškovského potoka stoupáte mírně vlevo údolím až na „Ourodky“
pod Deblínem, kde je nutné na křižovatce u závory k pralesu odbočit vlevo. Od
pralesa se pak vrátíte zpět na křižovatku k závoře a pokračujete nyní zase vlevo
po kopci štěrkovanou silničkou k „Zelenému mostu“, kde se napojíte na silničku
zprava od lažánecké vápenky. Vlevo pokračujete údolím potoka, který se vlévá
nad „Sokolskou boudou“ do Pejškovského potoka až do míst, kde jste trasu
začínali. Za zmínku stojí nad křižovatkou zbytky unikátní zděné údolní přehrady
z kamení, které Pejškovský potok lemují. Sloužily ve svízelných dobách
francouzských válek, i po nich, k zásobování města Brna palivovým dřívím, které
se pro naprostý nedostatek koňských potahů plavilo po Svratce až do Brna.
Přehrada byla budována r. 1802 a byla používána až do r.1850, kdy bylo pro
přemrštěné nároky majitelů mlýnů a obcí ležících při řece plavení zastaveno.
Vrátím se k naší rodné vísce a křivolakým chodníčkům na Pasník, kde
můžete spatřit rovněž krásné, ať již bukové výstavky nebo porosty, kde se
úspěšně daří vypěstovat pod zbytky mateřského porostu, porost mladý, v lesnické
terminologii tzv. přirozené zmlazení.
Cestu k Jubileu nad Troubnýma jsem již v časopise dříve popsal a myslím, že
není mnoho klášteráků, kteří tento porost neznají. V podstatě v sousedním
přiléhajícím porostu je pěkné přirozené zmlazení buku lesního se zbytky starého
matečného lesa i s popiskou naučné stezky. Dál lze pokračovat nad lomem na
Pasník, minete, nebo se občerstvíte obnovenou studánkou ve Zlodějském žlíbku
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u cesty těsně pod Kropáčkovou loukou a potom vzhůru na turistický rozcestník
Pasník, kde pokračujete vpravo až dojdete porostním okrajem až ke kamennému
křížku, kde se údajně nacházelo pár chalup a po jejich vyhoření zůstal jen kříž
z letopočtem 1799 a pár krásných buků. Místní název toto místo značí jako
Spaliska. Pokračujete-li níž, na křižovatce lesních cest si jistě povšimnete
košatého buku, který nese obrázek svatého Josefa a také mu podle něho
personál a myslivci přezdívají zdrobněle „Jozífek“. Akorát, že tento bumbrlíček
čítající k deseti kubíkům dřevní hmoty, určitě pamatuje Franze Josefa jako malýho
caparta.
Pod Jozífkem šikmo vlevo dolů dojdete na pěknou svážnici, která vás vlevo
dovede kolem nádherných výhledů na Loučky a Žďárecko zpět k Úsuší. Po cestě
budete nadšeně obdivovat lesní bukové porosty, které se v třistametrových
rulových svazích končících v Libochůvce dokázaly vypracovat v úctyhodné
stromy. Málokterá dřevina dokáže v takové půdě dosáhnout pro živiny a narůst
v tyto dimenze! Na Úsuší lze do Předklášteří odbočit ihned před první chalupou
vlevo a dále domů přes Nelepeč. Po cestě si připomeňte, že tato dřevina, která na
nás dýchá nyní teplou barvou podzimu, patří s dubem a habrem mezi tři nejtěžší
listnáče. Jeden kubický metr syrového dříví váží tunu. To se naši pantatíci
s koňským potahem museli namordovat, než takovou fůrku někde pod Pasníkem
naložili a dovezli k zákazníkovi. No, ale takový uzený z poctivého bukového a
švestka k tomu… přece jenom je Morava krásná zem!
revírník Jaroslav Špaček
CO NOVÉHO U TYANŮ (V THUASNE CR) ?
Jak ten čas letí… Už máme za sebou první polovinu roku 2010 a celozávodní
dovolenou. Rok 2010 je v našem výrobním závodě bohatý na důležité události.
Nejdůležitější událostí bylo otevření nové stříhárny v lednu. Připomenu, že budova
bývalého kravína, patřící klášteru Porta Coeli, byla zrekonstruována za vydatné
finanční pomoci jihomoravského kraje, obce Předklášteří a města Tišnova. Tato
společná akce měla udržet plnou zaměstnanost ve firmě Thuasne CR
v Předklášteří. Tento záměr byl splněn. Na jaře loňského roku jsme měli 94
zaměstnanců, k 1.září 2010 máme 106 zaměstnanců. Ve složité době
celosvětové krize je to malý zázrak. Ale, jak všichni víme, zázraky se nedějí…je to
výsledek dobré práce všech zaměstnanců Thuasne ve Francii a v Předklášteří.
Dalším důležitým úkolem pro první pololetí byla integrace nových strojů a výrobků.
Vzhledem k tomu, že došlo k poklesu prodejů výrobků, které jsou vyráběny
v Předklášteří, bylo rozhodnuto zařadit do výroby nové výrobky, pro které bylo
zapotřebí instalovat novou technologii. Nová stříhárna v budově „bývalého
kravína“ byla vybavena moderním počítačově řízeným stříhacím strojem.
Uvolněné prostory staré stříhárny v budově OÚ po posílení elektroinstalací nám
nyní slouží jako dílna pro sváření výrobků. Klasické švy jsou na výrobku
nahrazeny svárem (třeba jako na pláštěnkách). V dílně pracují na dvě směny dva
počítačově řízené svářecí stroje. Na tomto pracovišti jsou jako operátoři
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zaměstnaní i mladí muži, kteří příjemně doplnili náš téměř stoprocentně ženský
kolektiv. Doufám, že to s námi vydrží… Oba naše nové výrobky, „papuče“
(pomůcka proti vzniku proleženin na patě) a svařovaný bederní pás
LOMBATECH, byly začleněny do nabídky obchodníků v rekordním čase a v „top“
kvalitě a zaznamenaly na trhu nebývalý zájem. To ukazuje, že naše strategie je
správná.
Třetím významným počinem v prvním pololetí bylo dokončit proces výrobní
certifikace pro naše výrobní středisko. Certifikace z pohledu výrobce znamená, že
výrobky musí být navrhovány a vyráběny na dostatečně vysoké úrovni tak, aby
splňovaly očekávání zákazníků. To vše za podmínky, že veškeré činnosti musí
přinést i dostatečný ekonomický efekt. V prostředí tvrdé konkurence bylo nutné
zoptimalizovat všechny dílčí operace. Tento proces proběhl a byl završen
začátkem července, kdy nás navštívila francouzská komisařka. Výsledkem její
návštěvy bylo přiznání Výrobního certifikátu výrobnímu středisku v Předklášteří .
Tím jsme udělali další významný krok ke stabilizaci výroby v Předklášteří.
Co nás ještě letos čeká? Především oslava 10.výročí trvání výroby v Předklášteří.
Při té příležitosti proběhne ve dnech 18. a 19.října inaugurace nové stříhárny za
přítomnosti paní prezidentky THUASNE Grouppe, paní Elisabeth Ducottet. Ale to
už je téma na příští článek.
Zdravím všechny čtenáře.
Stanislava Ježková, ředitelka výroby Thuasne CR s.r.o.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL,ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU A
KOBERCŮ
Dokážeme odstranit veškeré druhy skvrn od nejrůznějších
materiálů. Například od laku na nehty, různých tužek, žvýkačky,
asfalt, vše co Vaši miláčci vylijí do sedaček. Máme k dispozici
více jak deset druhů přípravků, které si poradí se všemi Vašimi
problémy.Při naléhavých případech můžete volat kdykoli.
Kolik zaplatíte?

Sedačky doma i ve vozidle od 80,-Kč za
jedno místo
Židle kuchyňská od 25,- Kč/ks
Koberec 16-20,-Kč/m2
Postelové matrace 200,- Kč/ks

Tel: 777 596 295, 776 037 883

e-mail mmm.jana @seznam.cz

Petr Mičánek Lomnice Podlesí 392
Při naléhavých případech volejte kdykoli!
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