Život obce Předklášteří

Přípitek na konec roku.
Vážení spoluobčané, nejdříve mi dovolte,
poděkovat Vám za Vaše hlasy, které jste dali
našemu volebnímu uskupení. Výrazné vítězství
v letošních komunálních volbách nám jednak
potvrdilo, že většina občanů byla v minulém období
spokojena s prací
Zastupitelstva obce a také
zavazuje nové ZO, aby usilovně pracovalo na
splnění závazků, daných občanům před letošními
volbami. Nebude to jednoduché v dnešní nelehké
době splnit všechny předvolební sliby. Můžeme Vám
pouze slíbit, že uděláme vše pro to, aby nezůstaly pouze na papíře. Jsem
přesvědčen , že spolupráce v ZO s „Novými nezávislými“ bude užitečná, a že také
tito noví členové ZO přispějí k plnění náročných úkolů.
Blíží se závěr letošního roku a jak s oblibou bývá nazýván v médiích
supervolebního roku. Je tu poslední měsíc prosinec, opředený kouzlem Vánoc. I
když se Vánoce dnes mnohdy redukují jen na nákup co největšího množství jídla
a pití, a někdy až přehnaně drahých a nepotřebných věcí , přesto přežívají jako
svátky patřící rodině a zejména dětem. Na Štědrý den se opět sejdeme na
půlnoční, zazpíváme koledy a ve chvílích volna se budeme navzájem navštěvovat
a přát si krásné vánoční svátky. Pod vánočními stromky budou dárky, nebo
alespoň maličkosti, kterými chce každý potěšit své blízké. Pokusme se
nezapomenout na ty, kteří toto štěstí nemají. Nemají koho obdarovat, nemají od
koho dárek dostat, mají jiné starosti. Jsou nemocní nebo osamocení, při
povodních přišli o majetek nebo o své nejbližší, jejich rodinu zasáhla tragická
nehoda a tak by bylo možné pokračovat dále.
Než se nadějeme, bude tady poslední den v roce - Silvestr, rozpustilý a
skotačivý, jež z poslední noci starého roku, skáče rovnýma nohama do prvního
dne roku nového. Nějaký den potrvá, než si zvykneme psát v letopočtu na konci
místo nuly jedničku. Jak už to bývá zvykem, budeme na konci roku bilancovat, co
se podařilo a co ne, co bylo dobré a co ne, a kde jsme nestačili s dechem. Mnozí
z nás si opět budou dávat předsevzetí o tom, že už určitě přestanou kouřit, že už
určitě doženou to , co nestihli dosud . Přál bych si, abychom si všichni dali jedno
předsevzetí a nejenom si je dali, ale také splnili, a to, že se k sobě budeme chovat
lépe, že se do našeho každodenního života promítne více zdvořilosti, slušnosti a
ohleduplnosti.
Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce a do nového roku zdraví, dobrou
náladu, optimizmus a alespoň trochu štěstí.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Z JEDNÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE
- Zastupitelstvo obce Předklášteří schválilo předložený program ustavující
schůze OZ.
Předsedající přečetl slib, stanovený v § 69 odst.2. zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce, jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou
- Zastupitelstvo obce Předklášteří schválilo ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha
Výletu a Ing.Jana Večeřu. Zapisovatelkou byla určena paní Iveta Štefková
- Zastupitelstvo obce Předklášteří v souladu s § 84 odst.2, písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn. Současně schvaluje návrh na zřízení funkce jednoho
neuvolněného místostarosty.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří schválilo veřejný způsob hlasování a pořadí
volby. Nejdříve bude volen starosta obce, poté místostarosta, členové rady obce
a předsedové výborů.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo starostou obce p. Antonína Nahodila.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo místostarostou obce p. Jindřicha
Bauera.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří schválilo početní obsazení RO Předklášteří
pěti členy.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo do rady obce tyto členy
Mgr. J. Štěpánková, M. Hliněnská, J. Kolář
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.Oba
výbory budou tříčlenné.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo předsedou finančního výboru paní
Y. Schallerovou.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo předsedou kontrolního výboru
Ing. J. Večeřu.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo tyto členy finančního výboru paní
D. Večeřovou, V. Valentovou.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří zvolilo tyto členy kontrolního výboru
p. F.Hanáka, p. J.Kroupu.
Zastupitelstvo obce Předklášteří v souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce člena ZO ve výši
360,- Kč
neuvolněného místostarosty
6.500,- Kč
člena rady obce
1.300,- Kč
předsedy výboru
920,- Kč
předsedy komisí
920,- Kč
Odměny neuvolněným zastupitelům budou poskytovány nejdříve za měsíc,
v němž ZO rozhodlo o jejím stanovení, tzn. od 1.11.2010. nelze-li tak učinit,
budou poskytovány ode dne schválení.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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- Zastupitelstvo obce Předklášteří souhlasilo s odložením přijetí změn
jednacího řádu na nejbližší jednání ZO.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří souhlasilo s přesunem částky 400.000,- Kč,
určených pro vybudování galerie v letošním rozpočtu na r.2011.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří schválilo rozpočtové opatření č.8.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří souhlasilo s uložením volných finančních
prostředků ve výši max. 7 mil. Kč na účet s výhodnějším úročením a uložilo
provést převod do 30.11.2010.
- Zastupitelstvo obce Předklášteří souhlasilo s návrhem, aby obec byla ve
Svazku vodovodů a kanalizací zastupována starostou obce a schválila jeho
kandidaturu do předsednictva svazku .
- Zastupitelstvo obce Předklášteří vzalo na vědomí vydání příkazu
k provedení inventury majetku.

KOMUNÁLNÍ VOLBY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Shrnutí volebních výsledků voleb pro období 2010 – 2014
Volební strana „Noví nezávislí“
Pořadí na
kandidátce

Jméno

poř.číslo 1
Počet
hlasů

Pořadí
ve volbách

1.

Tomáš Valach

187

3

2.

Yvona Schallerová

198

2

3.

Denisa Krausová

183

5

4.

Jan Večeřa

250

1

5.

Zdeněk Procházka

169

8

6.

Martina Bojanovská

162

10

7.

Dagmar Havlátová

163

9

8.

Jiří Kroupa

186

4

9.

Miroslav Kotas

174

6

10.

Jana Řehořová

157

11

11.

Stanislav Réman

172

7

12.

Hana Palečková

140

13

13.

Jaromír Hrazdíra

142

12

14.

Ladislav Prokop

120

14

15.

Jaromír Zachoval

115

15
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Volební strana „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Pořadí na
kandidátce

Jméno

poř.číslo 2
Pořadí
ve volbách

Počet
hlasů

1.

Antonín Nahodil

462

3

2.

Jindřich Bauer

419

6

3.

František Brázda

467

2

4.

Jaromír Kolář

381

11

5.

Marie Hliněnská

452

4

6.

Dagmar Kopřivová

377

12

7.

Monika Špačková

388

10

8.

František Hanák

402

7

9.

Oldřich Výleta

437

5

10.

Pavel Ivánek

391

9

11.

Josef Vízdal

355

15

12.

Jarmila Štěpánková

485

1

13.

Andrea Topinková

375

13

14.

Jaromír Dronski

359

14

15.

Jaroslav Pařízek

395

8

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1

František Svoboda

142

2

Jan Žaloudík

127

3

Tomáš Julínek

75

4

Vojtěch Adam

59

5

Karel Bořecký

50

6

Daniela Magálová

14

7

Vladimír Paulík

10

8

Ivan Čadeni

10
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VOLEBNÍ STATISTIKA
Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1210

603

49,63

601

8663

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

Abs.

%

1

Noví nezávislí

2 518

29,07

2

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

6 145

70,93

ZÍSKANÉ MANDÁTY
Poř.

Jméno

1

Mgr.Jarmila Štěpánková

2

Ing.František Brázda

3

Antonín Nahodil

4

Marie Hliněnská

5

Jindřich Bauer

6

Jaromír Kolář

7

Dagmar Kopřivová

8

Ing.Monika Špačková

9

František Hanák

10

Ing.Oldřich Výleta

11

Pavel Ivánek

12

Ing.Jan Večeřa

13

Yvona Schallerová

14

Ing.Tomáš Valach

15

Jiří Kroupa
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......JAK DÁLE S ODPADY V NAŠÍ OBCI?......
Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu
PAPÍR – Papírový odpad tvoří 10,1 - 20,7% z celkového množství domovního
odpadu. Podíl papíru se neustále zvyšuje. Největší podíl v papíru tvoří tiskoviny a
reklamní letáky.
Co patří do plastových kontejnerů určených pro sběr papíru?
Papír a lepenka všeho druhu, časopisy, noviny, krabice, papírové sáčky, další
obaly a balící materiály, knihy, sešity, letáky.
Veškerý takto sebraný papír dopraví svozová firma na třídící linky, kde se takto
sebraný papír ještě dotřídí na podle druhů - Noviny, časopisy, lepenku a obalový
materiál protože každý druh se používá k výrobě jiného papíru. Někdy je třeba
z papíru odstranit i odpady, které do něj přidali neukáznění lidé. Vytříděný papír
se dále před odesláním ke zpracovateli roztřiďuje do kvalitativních skupin. Běžně
se používá roztřídění do 3-5 skup.tříd.
Papír se recykluje v papírnách, kde opět vyrábějí papírové výrobky. Podíl
papírového odpadu v produkci papíren se neustále zvyšuje a činí více než
polovinu suroviny použité k výrobě nového, zejména obalového papíru. Kvalitní
tiskový papír se většinou vyrábí z čisté buničiny, některé druhy hygienických
papírů a novinového papíru také s podílem sběrového papíru. Průzkumem bylo
zjištěno, že ročně vyprodukuje každý občan ČR průměrně 32- 48 kg pap.odpadu.
Výsledky krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2010“
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 obcí .

Pořadí
obce
10

Obec

Získané body

Předklášteří

817

30

Drásov

700

34

Deblín

679

58

Lomnice

604

140

Malhostovice

481

172

Lipůvka

428

248

Čebín

234

259

Hradčany

196

271

Dolní Loučky

151
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POLICIE ČR RADÍ - OCHRANA REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
Nastává zimní období, během kterého lidé méně navštěvují své chaty či
chalupy. Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až na jaře. Těchto
měsíců ovšem hojně využívají zloději a také nevítaní nocležníci.
Zlodějům tak nastává snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení
zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často
zkonzumují i trvanlivé zásoby či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele chat bývá
spálený nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápí.
Protože není v možnostech Policie ČR chránit nepřetržitě rekreační objekty
od „ nezvaných hostů“, nabízíme majitelům chat a chalup několik rad, jak se
zlodějům bránit.
Dodržujte následující doporučení, díky kterým lze snížit riziko vloupání,
nebo alespoň zamezit větším škodám:
• neponechávejte přes zimu ve svém rekreačním objektu cenné věci (televize,
radia, kola, starožitnosti, historické zbraně apod.)
• svou pozornost zaměřte na všechny vstupní otvory do objektu : dveře
„zodolněte“ a zabezpečte kvalitním bezpečnostním zámkem,
• okna chraňte uzamykatelnými okenicemi, případně mřížemi,
• pokud máte verandu, lze ji zabezpečit např. mříží
• v blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí, které by mohlo
pachateli usnadnit násilné vniknutí do chaty
• chatu či chalupu se snažte navštěvovat nahodile i v průběhu zimy (uklizený
sníh, případně stopy ve sněhu mohou vzbuzovat dojem kontroly objektu)
• objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru
• nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu
• pokud žije v blízkosti chaty osoba, která zde bydlí trvale nebo se zde
alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty.
• V případě vloupání do vašeho rekreačního objektu či objektu vašeho
souseda se nezdráhejte okamžitě kontaktovat Policii ČR přes tísňovou linku
158 ( do objektu nevstupujte, po zlodějích neuklízejte, policistů poskytněte
výrobní čísla elektrických přístrojů popř. Fotografie odcizených věcí..)
Vloupání do chat Brno – město a Brno – venkov 2008- 2010

2008

2009

2010 (do září)

Město Brno

66

133

93

Brno - venkov

100

144

135
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Ulice Nezvalova – obytná zóna ?
Ano, již druhým rokem jsou obě ulice Nezvalovy obytnou
zónou. Co nového nám tato proměna přinesla? Chováme
se jako řidiči nebo chodci opravdu správně?
To jsou otázky, které si kladu vždy, když procházím nebo
projíždím naší krásně opravenou ulicí a vidím
zaparkované automobily stojící všemi čtyřmi koly na
chodnících, které naprosto brání chodcům v chůzi,
popřípadě řidiče, který proletí ulicí “svou padesátkou” a při výjezdu směrem na
ulici Strmou si vyžaduje od vozidel přijíždějících zdola přednost v jízdě zprava. To
jsou právě ty okamžiky, které mě vedly touto cestou vyslovit svůj názor a možná
přispět i ke zlepšení informovanosti, jak se v obytné zóně chovat.
Jak to tedy má vypadat dle platné legislativy, tedy dle „Pravidel silničního provozu“
dané zákonem č.361/2000 Sb. V platném znění ?
Jak jednoduché.
V obytné zóně:
 řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/hod; přitom musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo
 chodci smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, musí však
umožnit vozidlům jízdu
 hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny, musí však umožnit
vozidlům jízdu
 stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
 vozidla vyjíždějící z obytné zóny jsou povinna dát přednost vozidlům
na komunikaci, která není součástí obytné zóny. Výjezd z obytné zóny
je tedy výjezdem z vedlejší komunikace na komunikaci hlavní.
Přesné znění podle „ Pravidel silničního provozu“ dané zákonem č.361/2000 Sb.
v platném znění stanoví v § 23, odst.1, řidiči následující povinnost:“ Při vyjíždění
z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát
řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po
pozemní komunikaci, nebo organizovanému útvaru chodců, nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vyjíždění
z účelové komunikace, nebo stezky pro cyklisty, nebo z obytné nebo pěší zóny
na jinou pozemní komunikaci.“
Mé otázky byly takřka zodpovězeny.
Takže “dvacítkou”, dávat přednost při vyjíždění z obytné zóny všem a
hlavně dávat pozor na chodce.
Jedna věc mi tu ale nesedí – opravdu podle zákona mohu stát se svým
automobilem všemi čtyřmi koly na chodníku? Ano, je tomu skutečně tak.
Je ale tento fakt opravdu to, co chceme? Vezměme si maminku, jdoucí po
chodníku, jedno dítě v kočárku, druhé například na odrážedle o tři kroky vepředu.
Najednou před nimi stojí Škoda Octavia zaparkovaná tak, že prostě není možné
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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projít. Její reakce je jasná, vozidlo obejde a dostává se na silnici. Další hloupá
náhoda – v protisměru jede jiné vozidlo. A ejhle, máme maminku se dvěma dětmi
v problému, který samozřejmě je řešitelný, pokud jede řidič dvacítkou, všechny
dotyčné vidí a je ohleduplný. Je to tak ale vždy? Kolikrát jsme již viděli něco úplně
jiného!!!
Všichni víme, že jsou v životě situace, které nastávají velmi nenadále a dítě
vyběhlé zpoza zaparkovaného auta na silnici, může znamenat velkou tragédii.
Těžce se také vysvětluje dětem, které se učí, jak se chovat v silničním provozu,
že v obytné zóně může běhat i na silnici a o kus dál (o ulici níže), kde již obytná
zóna není, toto již nesmí.
A stačí jen málo. Postavme svoje vozy tak, abychom umožnili chodcům bezpečně
projít po chodníku a zároveň byl možný průjezd vozidel po silnici. A máme
vyhráno.
Samozřejmě, kdo má možnost svůj vůz parkovat na svých uzavřených pozemcích
- vjezdech, je toto řešení tím nejlepším.
Tato věta je také velmi platná pro nadcházející zimní měsíce a s tímto spojenou
sněhovou nadílkou.
Při komunikaci se zaměstnanci obce často slýchávám fakt, že při odklízení sněhu
musí řešit nejen problémy se sněhem, ale také s nevhodně zaparkovanými
automobily, které brání provádění zimní údržby.
Není to zbytečné? Určitě ano.
Pomozme jim v jejich činnosti již zmíněným způsobem.
Věřím, že moje psané slovo neskončí jen jako článek v
našem časopise, který si přečteme a jdeme dál, ale že
povede minimálně k zamyšlení nás všech nad daným
tématem.
Děkuji.
Vážení spoluobčané, dovoluji si reagovat na výše uvedený příspěvek občana,
který si nepřál být jmenován. Nejdříve mu chci poděkovat za to, že tímto
nekonfliktním způsobem projevuje svůj názor na chování, které se mu nelíbí. Je
stále hodně věcí, které je potřeba zlepšit, zasluhují si naši pozornost, ale mnohdy
forma, jakou na problém občan upozorňuje je na hranicích nebo za hranicemi
slušného chování. Také mu děkuji za povšimnutí si problému, se kterým zápolíme
každou zimu a koneckonců nejenom v zimě.
Bezohlednost při parkování vozidel na veřejných komunikacích způsobuje značná
rizika při odstraňování sněhu, znemožňuje řádně odstranit sníh z vozovky a brání
průjezdu vozidla při svozu komunálního odpadu a to nechci hovořit o případech,
kdyby bylo potřeba zásahu hasičů nebo záchranářů. U mnoha RD je široký vjezd,
kde by mohla vozidla parkovat, bohužel jejich majitelé je nechávají stát na veřejné
komunikaci. Chci Vás požádat, abyste si byli vědomi těžkostí, které bezohledné
parkování způsobuje při údržbě komunikací a snažili se v rámci možností vyjít této
žádosti vstříc. Děkuji všem, kteří pochopí moji prosbu.
A.Nahodil
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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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
UŽ MOC ČASU NEZBÝVÁ !

-Z ve m e vá s n a tr a di č n í p ři ví tá n í n o vé h o r o k u 1 .l e d n a 2 01 1 ---- --- --- --- --- --- na nám ěstí v 15.00hod.------ --- --- --- --- --- --- --

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
V říjnu letošního roku jsme volili do Senátu a do obecních zastupitelstev. Také v
naší obci došlo ke změnám v zastupitelstvu obce. Skončila práce 15-ti členného
zastupitelstva a také se bude měnit složení komisí, které pracují při ZO. Proto
obecní úřad připravil, tak jako před čtyřmi roky, pro všechny členy ZO a všechny
členy komisí zájezd. Před čtyřmi roky jsme navštívili Bratislavu a vítěznou obec v
soutěži „Vesnice roku r.2005“ Bořetice. Letos jsme uspořádali zájezd do Vídně s
průvodcem panem ing.Muzikantem. Jak jsme projížděli krajinou po cestě do
Vídně, seznamoval nás s historií a různými zajímavostmi, které se týkaly měst a
obcí, kterými jsme právě projížděli. Cesta rychle uběhla a byli jsme ve Vídni.
První zastávka byla před skupinou domů výstředního architekta Friedensreicha
Hundertwassera.
Hundertwasserhaus
Je jedním z mnoha obytných vídeňských činžovních domů. Není však domem
ledasjakým. Byl postaven v letech 1977 až 1986 podle plánů Hundertwassera.
Fasáda domu hraje všemi barvami, místy jsou použité i barevné obkládací kachle
tvořící různé mozaiky, každé okno má jiný rozměr a různý tvar. Tento dům není
zajímavý pouze zvenčí, ale také zevnitř pro svoji výzdobu a nezvykle řešeným
prostorem. Druhá zastávka byl zámek Schönbrunn, kde jsme měli zaplacenou
prohlídku zámku s českým výkladem.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Schönbrunn
Stavba císařského letního sídla byla započata v roce 1696 za vlády císaře
Leopolda I. podle plánů stavitele Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Jedná
se o barokní stavbu, která se nachází v jihozápadní části Vídně. V průběhu let byl
pak zámek ještě různě dostavován a upravován. Zámek Schönbrunn má celkem
1441 místností. Návštěvníkům je z toho zpřístupněno 40 místností. Jsou to
střízlivě zařízené pokoje, které patřily císaři Franzi Josefovi, nádherně zdobené
komnaty císařovny Sisi s jejími osobními věcmi, salony, které obývala Marie
Terezie se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským, a dále pak
honosně zařízené reprezentativní prostory – Velká a Malá galerie. Obdivuhodné
jsou Čínské kabinety – jeden oválný a jeden kulatý, ve kterých vedla Marie
Terezie svá tajná jednání.
Protože bylo nádherné počasí a na tuto podzimní dobu nezvyklé teplo, šli jsme
mimo náš plán také do přilehlé zámecké zahrady. Po prohlídce zahrady, značně
unaveni, jsme rádi nasedli do přistaveného autobusu a vydali se na malou okružní
jízdu po centru Vídně. Náš průvodce nás upozorňoval na různé stavby, tržiště,
sochy a jiné zajímavosti. Mimo jiné nás zaujalo, že na mnoha těch nádherných
stavbách se podílelo mnoho našich krajanů.
Další naše zastávka byla před monumetálním památníkem Marie
Terezie, která je obklopena nejvýznamnějšími osobnostmi její doby.
Zde jsme vystoupili z autobusu a vydali se pěšky nádherným
podzimem zbarveným parkem směrem na Hofburg .Císařský palác
Hofburg, někdejší sídlo císařů, je dnes místem, kde má svou
kancelář rakouský prezident, a je především místem lákajícím
k prohlídce všechny návštěvníky Vídně. Odtud jsme zamířili k
minoritskému kostelu, kde nás zaujala obrovská nástěnná mozaika,
která byla vytvořena podle obrazu Leonarda da Vinci „Poslední
večeře Páně“. Potom jsme pokračovali kolem katedrály sv.Štěpána
zpět k autobusu. Jaká by to ale byla návštěva Vídně bez návštěvy
nějaké kavárničky? Samozřejmě, že jsme si udělali čas na pravou
vídeňskou kávu a malý moučník.
Poslední naše zastávka ve Vídni byla vyhlídková věž Donauturm.
Donauturm
Je nejvyšší budova ve Vídni (vysoká 252 metrů). Ve výšce 170
metrů byla zřízena otočná kavárna s krásným výhledem. Věž se
nachází v Dunajském parku (Donaupark), který byl vybudován
v roce 1964 u příležitosti mezinárodní zahradnické výstavy na místě
bývalé skládky. Někdo si zde v otočné kavárně dal pohárek vína a z
okna sledoval pomalu se měnící výhledy na Vídeň, někdo se
procházel po vyhlídkové terase a obdivoval se sluncem ozářené
vyhlídce na město a okolí. Na závěr jsme se ještě zastavili v obci
Novosedly, která je známá vinařstvím Kovácz. Odtud jsme pak
zamířili domů.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Co je náplní soutěže? - podle výřezu fotografie, který bude v časopise
uveřejněn určit stavbu nebo objekt, u kterého byla pořízena a kde je umístěn.
Výsledek hledání bude předán v zalepené obálce do určeného data na označené
místo ve škole. Obálka bude obsahovat kromě názvu objektu také jméno
soutěžícího. Může být přiložena také kresba objektu, fotografie nebo zajímavý
příběh, který souvisí s objektem. Zveřejněné soutěžní snímky se budou týkat jak
objektů v Předklášteří tak také ve Štěpánovicích
Hodnocení – tři vylosovaní soutěžící budou odměněni věcnými cenami,
nejzajímavější odpověď bude ohodnocena zvláštní cenou.

A JAKÉ JSOU ODMĚNY?
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 další fotografii z Předklášteří
ODPOVĚDI PŘEDEJTE VE ŠKOLE NA OZNAČENÉ MÍSTO
DO 30.LEDNA

VYHODNOCENÍ 3.KOLA SOUTĚŽE
„ZNÁŠ DOBŘE SVOJI OBEC?“
Zastupitelstvo obce Štěpánovice vyhodnotilo znalostní soutěž žáků školy,
vyhlášenou ve 3.čísle obecního časopisu „Život obce Předklášteří“ Všechny
odpovědi, které byly odevzdány byly správné. Zastupitelstvo obce se shodlo na
níže uvedeném pořadí ocenění odevzdaných prací.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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1. místo - kniha
2. místo - kniha
3. místo - kniha

Veronika Urbánková 2.tř
Kateřina Hamanová 5.tř
Iva Bartoňová
4.tř

Zvláštní cena - kniha
Jiří Mičánek 5.tř
Všichni vyhodnocení obdrželi ještě upomínkový předmět
Výběr a hodnocení bylo obtížné, protože všichni zúčastnění měli zajímavá a
pěkně zpracovaná řešení úkolu. Zohledněna byla 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

......UKÁZKY OCENĚNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ......

Jiří Mičánek

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Podzim v našich školách
S nástupem nového školního roku jsme se opět pustili do práce odpočatí a plni
elánu po pěkných prázdninách.
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo již tradičně v tělocvičně školy ve
středu 1.9.2010. Svůj provoz zahájila také mateřská škola i všechny zbývající
součásti naší školy. První akcí, která se v naší škole uskutečnila, byla návštěva
zástupců Radia Petrov. Přijeli předat sešity a drobné dárky žákům 1. a 2. třídy.
Posledního září jeli žáci 4. a 5. třídy naší školy na branný závod „Vranovská
empiáda“ do Vranova u Brna. V nevlídném počasí a náročném blátivém terénu
se jim příliš nedařilo, ale celkově skončili na slušném 22. a 29. místě ze 42
zúčastněných družstev.
3.10. jsme uspořádali na Klínku již tradiční Drakiádu. Na letošním ročníku jsme
zaznamenali rekordní účast – přišlo asi 60 dětí se svými rodiči a většina z nich si
přinesla svého draka, v mnoha případech vlastnoručně vyrobeného. A letos
dětem draci také krásně létali, takže jsme si nedělní odpoledne v přírodě pěkně
užili.
8.10. se uskutečnil přespolní běh „ Želešická růže“. Zúčastnili se ho chlapci 5.
třídy. Nejlépe se umístil Radek Vejrosta, který obsadil ve své kategorii
nejmladších žáků krásné 3. místo.
11.10. navštívili žáci 3. – 5. třídy divadlo Polárka v Brně, kde zhlédli představení
Dobrodružství malého Vikinga.
12.10. přijel do školy zástupce Střediska bezpečné jízdy z Brna a probral se žáky
4. ročníku základy dopravní výchovy z oblasti cyklista a na hřišti za školou pak
provedl praktickou výuku jízdy na kole na přenosném dopravním hřišti.
19.10. navštívila naši školu skupina historického šermu agentury Pernštejni
z Pardubic. Předvedla žákům obou našich škol představení Jak válčili husité.
Hned druhý den jsme jeli se žáky 1. – 5. třídy do divadla Radost na pohádkový
příběh Čarodějná škola.
V podzimních dnech jsme také již tradičně
uspořádali sběr starého papíru. V ZŠ a
MŠ jsme celkem sesbírali 3010 kg.
Výtěžek bude použit samozřejmě pro naše
děti.
5.11. za námi přijeli členové společnosti na
ochranu dravých ptáků Zayferus. V parku
ZŠ a DD Předklášteří jsme mohli
obdivovat mnoho zástupců této ptačí říše,
získali jsme o nich řadu nových a
zajímavých informací a některé dravce
jsme měli možnost sledovat i v letu nebo
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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při lovu. Pozorní žáci vyhráli pěkné ceny po zodpovězení otázek pana Jiřího
Hrotka, který se práci s dravci věnuje již 30 let. Akci přálo i nádherné počasí a
krásně zbarvená podzimní příroda.
16.11. jsme měli v tělocvičně školy koncert
žesťového kvarteta Klára složeného
z profesionálních hráčů. Nejenže žáci viděli
nástroje v akci přímo před sebou, mohli si je
také osahat a někteří nám na ně i zahráli.
S umělci jsme si zazpívali písničky
z večerníčků a několik „lidovek“. Koncert se
dětem moc líbil.
Celý podzim se v naší škole připravujeme na
adventní jarmark a na vánoční besídku.
Vyvrcholením bude vánoční besídka školy v pátek 17.12.2010 v 16,00 hodin
v sále Obecního úřadu v Předklášteří.
A pak nás čekají vánoční prázdniny, po kterých se sejdeme ve škole v novém
roce v pondělí 3.1.2011.
Na závěr nám dovolte popřát všem krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a osobních i
pracovních úspěchů.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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NEJBLIŽŠÍ AKCE ŠKOLY V NOVÉM ROCE
Pátek 28. ledna 2011 ve 20,00 hodin – V. školní ples
(Podrobnější informace budou na plakátech.)
Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce školy.
Předprodej vstupenek od 14. ledna 2011 ve sborovně školy.
Za případné dary a příspěvky do tomboly předem děkujeme.
Mateřská škola
Podzim v mateřské škole bývá ve znamení adaptace nově příchozích dětí na
nové prostředí, ale také znovuzvykání těch, které už v mateřské škole nějakou
dobu strávily.
Zaměřujeme se na sebeobsluhu dětí, hygienické návyky a tvorbu pravidel ve
třídě.
Od října mohou děti navštěvovat kroužky: keramika, výtvarné tvoření, edukativněstimulační skupinky, anglický jazyk a logopedie.
V polovině října jsme byli v divadle Radost v Brně na divadelním představení „Tři
čuníci“. Hraje v něm pan Ševčík, který jezdí se svými pohádkami do naší
mateřské školy. Děti si pro něj připravily malé dárečky. Pana Ševčíka osobně
jsme v mateřské škole přivítali začátkem listopadu. Přijel k nám s představením
„O černém klobouku a duhovém míči“.
V listopadu jsme vyrazili na cyklus krátkých pohádek do Kina Svratka v Tišnově,
program se jmenovat „Myši ve staniolu“. Teplé počasí nám umožnilo krásnou
procházku zpět do Předklášteří.
Upořádali jsme také vánoční fotografování dětí firmou Photodienst Brno. Rodiče
mají možnost si fotografie prohlédnout v klidu doma a pak teprve se rozhodnou,
zda si je koupí či nikoliv. Vrácené fotografie se skartují.

-SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – VOLEJBALHodnocení činnosti za rok 2010.
Na jaře 2010 skončily krajské mistrovské soutěže, kterých se naše družstva účastnila
v žákovských, kadetských a juniorských kategorií.
Chlapci ukončili svoji žákovskou soutěž na 12. místě. Zúčastnili se v sezóně sedmi turnajů,
ve kterých ukázali, že volejbal již umí, ovšem soupeři byli ve většině zápasů lepší. Kadeti
v krajské soutěži odehráli sedm turnajů s celkovým počtem 21 odehraných zápasů. Celkově
skončili v tabulce na třetím místě.
Dívky ve své soutěži juniorek absolvovaly v soutěži 36 mistrovských utkání a skončily na
devátém místě. Každou sobotu (od října 2009 až do dubna 2010) se odehrálo dvojutkání buď
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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na palubovce soupeře nebo v domácím prostředí. Jako domácí halu využívaly tělocvičnu
v ZŠ Smíškova Tišnov. I u dívek byl vidět výrazný pokrok v herních činnostech a celkovém
pojetí hry. Po ukončení sezóny žáci a žákyně odehráli dva turnaje okresní soutěže v Rosicích
a v Předklášteří.
Po ukončení sezóny 2009/2010 byl na jaře vytvořen pro další sezónu plán činnosti, který je
z velké části plněn.
1. Účast družstva žáků a žákyň v okresních soutěží.
Bohužel v okrese se do soutěže nepřihlásilo žádné družstvo takže se pokusíme pro
nejmladší domluvit přátelské zápasy s účastníky minulého ročníku.
2. Účast družstva žáků v krajské soutěží.
Po ukončení sezóny 2009/2010 vyvstala před naším družstvem skutečnost, že pro další
ročník nemá dostatek chlapců v příslušné věkové kategorii pro umožnění odehrání této
soutěže. Další ročník mohli hrát chlapci narození v roce 1995 a mladší což se bohužel dotklo
tří našich hráčů, kteří dále nemohli v této kategorii hrát. Proto jsme se v této soutěži rozhodli
spojit s družstvem žáků Sokola Drásov, které potkala stejná skutečnost. V současnosti proto
hraje v krajské soutěži společné družstvo Sokola Předklášteří a Sokola Drásov. V družstvu
jsou chlapci ročníku 1997 a mladší takže mají před sebou minimálně tři roky ve stejném
složení. Tato skutečnost se bohužel odráží v tom, že od začátku soutěže ještě nevyhráli
žádné utkání a jsou po odehrání čtyř kol na posledním devátém místě.
3. Účast družstva juniorek v krajské soutěží.
Tento bod je splněn beze zbytku. Po ukončení minulé sezóny se kádr doplnil o několik
nadějných hráček, které se rychle začlenily do týmu. V současnosti hraje družstvo v B
skupině soutěže se soupeřkami z Vyškova, Strážnice, Jehnic, Husovic a Znojma. Největší boj
je s družstvem Jiskra Strážnice a VK Znojmo-Přímětice o postupové třetí místo do finálové
skupiny. Zatím mají dívky na svém kontě 8 vítězství a 6 porážek.
4. Tréninkový proces v průběhu celého roku.
V průběhu celého roku chlapci i dívky trénovali několikrát týdně na hřištích Sokola. Po
ukončení loňské sezóny byly tréninky více odlehčené a herní. Začátkem prázdnin se již
začaly zaměřovat na konkrétní tréninkové prvky a celý proces byl završen čtyřdenním
soustředěním v rekreačním a sportovním středisku Prudká.
5. Několik jednodenních soustředění na hřišti v areálu Sokola.
Tato soustředění proběhla v letních prázdninách.
6. Vícedenní soustředění na konci letních prázdnin v rekreačním areálu Prudká.
V letošním roce jsme opět s naší mládeží absolvovali volejbalové soustředění. Soustředění
se uskutečnilo v areálu rekreačního střediska Prudká ve dnech 26.-29.8.2010 a zúčastnilo se
ho 8 chlapců a 6 dívek. Protože jsme již plánovali společné družstvo žáků se Sokolem
Drásov, jeli s námi i chlapci z Drásova jak žáci tak junioři. Odjez všech byl hromadný ve
čtvrtek v poledne od hřiště. Za hodinu jsme již byli všichni na místě, ubytovaní a připravení
na první trénink. Ubytování bylo v dvou a třílůžkových pokojích umístěných ve zděných
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chatkách. Všichni měli zajištěnu plnou penzi v pěkné jídelně včetně dopolední a odpolední
svačiny.
K dispozici byla dvě volejbalová hřiště, cca 200 metrový okruh a nádherné okolí pro výběhy.
Rovněž byl stejně jako loni k dispozici bazén pro odpočinek a uvolnění, který mládež při
každé příležitosti využila.
Vedení soustředění zajišťovali Mirek Kotas a Zdeněk Dvořák, za Sokol Drásov Robert
Urbánek.
Tréninky jsme zahájili již ve čtvrtek odpoledne. Každý den bylo naplánováno něco jiného se
zaměřením na fyzickou připravenost a rovněž na volejbalovou techniku a herní činnosti.
Denní rozvrh všech účastníků vždy zahájila ranní rozcvička. Po snídani následovala
dopolední dvouhodinová tréninková fáze zaměřená na fyzickou přípravu. V poledne
následoval oběd a polední klid. Od dvou hodin byla druhá tréninková fáze tentokrát
zaměřená na herní činnosti. Po večeři měli všichni volno a den končil večerkou.
Letos nám moc nepřálo počasí a tak jsme museli trénink přizpůsobit síle vytrvalého deště.
Díky dešti jsme v sobotu absolvovali tréninky v sokolovně v Doubravníku, kterou nám
místní organizace po domluvě ochotně zapůjčila. Celé soustředění bylo zakončeno nedělním
obědem, po kterém všichni odjeli domů. Letos soustředění značně ovlivnil déšť, což ale
neovlivnilo dobrou náladu všech účastníků a bylo dobrou přípravou na novou sezónu
2010/2011.
7. Další rozvinutí přípravky k celkové tělesné kondici dětí. Přípravka pod vedením Mirka
Kotase pokračovala v tréninku v létě na hřišti a v současnosti trénuje v ZŠ Předklášteří.
Jak jsem již výše uvedl, hraje naše mládež v sezóně 2010/2011 krajské soutěže žáků a
juniorek. Hoši v kategorii juniorů bohužel již nejsou v dostatečném počtu, aby mohli hrát
samostatnou soutěž. Někteří zanechali činnosti a tím vznikl jejich nedostatek pro účast
v nějaké soutěži. Naštěstí jsou pro zbývající možnosti v jiných družstvech. Karel Kouřil nejml.
přestoupil do Volejbalu Brno, kde hraje 1. ligu juniorů. Rovněž další tři junioři (Havlík,
Trojánek a Chutný) hrají na hostování 1. ligu juniorů v Sokolu Drásov.
Družstva žáků a juniorek trénují v tělocvičně ZŠ 28.října Tišnov a ZŠ Smíškova Tišnov. Každé
družstvo 2x týdně. Žáci ještě zajíždí na společný trénink s chlapci z Drásova do nové
tělocvičny v ZŠ Drásov.
Přivítáme zájemce o volejbal z řad hochů ročník narození 1997 a mladší pro družstvo žáků.
Výsledky našich družstev mohou zájemci shlédnout na www.vcmbrno.cz (žáci) a na
www.cvf.cz (juniorky).
Za Sokol Předklášteří oddíl volejbalu Zdeněk Dvořák
-SOKOL

PŘEDKLÁŠTEŘÍ – TENIS-

Dne 18.10.2010 proběhl v Předklášteří tenisový turnaj ve čtyřhře. Díky
příznivému počasí mohlo vše proběhnout bez obávaných deštivých prostojů.
Turnaje se zúčastnilo nejen mnoho místních hráčů, ale soutěžili zde i hráči z okolí
naší obce. Pro všechny soutěžící, ale i pro povzbuzující návštěvníky bylo
zajištěno bohaté občerstvení.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Hráči se před zahájením turnaje museli rozlosovat do soutěžních párů, ve kterých
soupeřili.
Rozlosování dopadlo následovně: J. Prokop – P. Kubalík; R. Halas – J. Gergely;
D. Pieczurczyk – M. Pospíchalová; K. Švábenský – A. Kubalík; D. Kubíček – R.
Oulehla; K. Šudák – A. Richter; J. Svoboda – F. Schulz; P. Pokorný – P. Hvízdal.
Některé zápasy nabídly velmi zdařilé výměny, tudíž i zajímavou podívanou.
Výsledky:
1. místo – D. Kubíček, R. Oulehla
2. místo – K. Švábenský, A. Kubalík
3. místo – R. Halas, J. Gergely
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem zúčastněným za férové sportovní
chování a hezké zážitky z příjemně stráveného dne.
R.Halas, D. Pieczurczyk

Zajímavý objev – „PLÁCAČKA“
Dva staré, zažloutlé, na čtyřikrát přeložené, v místech ohybu poškozené a znovu
slepené, po obou stranách zahnědlým inkoustem ručně popsané velké listy papíru
darovala kronikářce obce pí Eva Bílková z Předklášteří na podzim tohoto roku. Je
to velmi zajímavý nález. Jedná se, jak uvádí autoři, kteří bohužel neuvedli svá
jména, o „Deník politicko - sociálně – demokraticko – radikálně – konserv.
špiritusový“ s názvem Plácačka, který vydali mládenci v Předklášteří v roce
1900. Byli to určitě lidé s velkým smyslem pro humor. V příštích číslech bychom
s laskavým svolením dárkyně rádi po částech zveřejnili obsah tohoto díla v našem
zpravodaji.
M. Kulhánková
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Předklášteří
20 let samostatnosti
2003 – 2010
(Dokončení)
V úvodu se ještě krátce vraťme k historii působení firmy Thuasne CR s.r.o. v naší
obci. Jak již bylo uvedeno, úvodní jednání s touto firmou vedl tehdejší starosta
Předklášteří pan Jindřich Jakubec. Na toto jednání navázal starosta Ing. Oldřich
Merta. Působení firmy v Předklášteří znamenalo pro obec velký přínos. Vše šlo
ovšem jen pomalu. Firma potřebovala zvážit všechny okolnosti. Jednání bylo
nakonec úspěšné a v roce 2000 podepsali starosta Ing. O. Merta za obec
Předklášteří a MUDr. J. Slánský za firmu Thuasne CR s.r.o. smlouvu o
rekonstrukci a pronájmu prostor v Integrovaném centru. Byl to významný krok,
který přinesl občanům regionu, zejména ženám, tolik potřebná pracovní místa.
V závěrečném díle naší série zbývá připomenout posledních osm let historie
Předklášteří. Na tato léta si všichni jistě ještě dobře pamatujeme. Uvádím proto
jen některé události.
2003
Reforma státní správy - zvýšení pravomoci obcí, ustavení nového správního
obvodu s pověřeným městem Tišnovem. Koná se referendum o vstupu do EU.
ZŠ a MŠ Předklášteří se sdružují v jeden právní subjekt s ředitelkou Mgr. I.
Krausovou. Zřizovatelem školy je obec.
Úpravy obce – dokončení vstupního prostoru a schodiště s výtahem v IC (nyní
budova OÚ), rekonstrukce části jižního traktu IC k pronájmu firmě Thuasne CR,
přestěhování obecního úřadu do nově upravených prostor v IC, uvedení nové
cyklostezky podél Loučky mezi Předklášteřím a Dolními Loučkami do provozu.
Kultura, spol. dění – pouťový koncert dechovky Veselka, zájezd na Safari Dvůr
Králové, pořad „Motlitby a meditace o lásce a naději“ (J. Molavcová, A. Strejček),
koncert pěv. sboru Boni pueri a další.
2004
Vstup ČR do EU, volby do Evropského parlamentu.
Úpravy obce – rozsáhlá rekonstrukce komunikace na Trávníkách, stavba
kulturního sálu a dalších prostor v IC, stavba hřiště pro nejmenší, úprava
komunikace Pod Horkou, podíl na rekonstrukci ČOV v Březině, opravy kanalizace,
výměna oken v ZŠ a další.
Skupina douglasek tisolistých „Jubileum“ je vyhlášena za památné stromy.
Kultura, spol. dění – pouťový koncert dechovky Stříbrňanka, koncert dětského
pěv. sboru Kantiléna, zájezd na festival dechových hudeb v Soběslavi, zájezd pro
seniory, 75. výročí založení Podhoráckého muzea, založení kroniky obce.
2005
Mgr. I. Krausovou, která nemůže být současně řed. ZŠ a MŠ a zastupitelkou
obce, nahrazuje v ZO další v pořadí dle výsledků voleb p. Pavel Landsmann.
Úpravy obce – dokončení výstavby Integrovaného centra, slavnostní otevření
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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společenského sálu, slavnostní otevření nové knihovny, stavba nového přechodu
pro chodce v ul. Palackého, podíl na pokračující rekonstrukci ČOV v Březině, řada
oprav v obci.
Kultura, spol. dění – pouťový koncert dechovky Babouci, koncert vážné hudby –
Biblické písně A. Dvořáka, III. Festival duchovní hudby, výstava fotografií Ing. O.
Výlety, výstava k výročím železničních tratí „Tišnovka“ a „Horka“ v Podhoráckém
muzeu, setkání obyvatel Mikroregionu Porta ve spol. sále atd.
2006
Končí volební období zastupitelstva obce vedeného Ing. O. Mertou. Za jeho
působení se významně zlepšila vybavenost obce, její vzhled a možnosti
kulturního a společenského vyžití obyvatel. Nové zastupitelstvo Předklášteří:
Starosta – Antonín Nahodil
Místostarosta – Ing. Oldřich Merta
Členové rady obce – Marie Hliněnská, Jaromír Kolář, Jindřich Bauer
Členové ZO: Ing. Fr. Brázda, Ing. M. Špačková, M. Doležalová, J. Vízdal, Kv.
Schallerová, Ing. O. Výleta, D. Kopřivová, Fr. Hanák, P. Ivánek, J. Pařízková.
Úpravy obce – probíhají hlavně opravy (okna v ZŠ a MŠ, fasáda pošty a bývalého
OÚ, chodníky atd.), stavba střešní nadstavby obecního nájemního domu č.p.
1289, stavba hřiště pro nejmenší a další.
Kultura, spol. dění – I. obecní ples, 1. Mikulášská zábava, koncert duchovní hudby
(pěv. sbor Rastislav), pouťový koncert dechové hudby, zájezd pro seniory,
výstava patchworku v budově OÚ, výstava k 10. výročí Mikroregionu Porta
v Železném, výstava podzimních dekorací atd.
2007
Vstup ČR do Schengenského prostoru. Opět není schválen zákon o vyřešení
církevních restitucí, což brzdí rozvoj obce.
Požár zničil památnou stodolu v Porta coeli.
Úpravy obce – otevření nového moderního víceúčelového sportoviště, otevření
hřiště pro nejmenší v prostoru za MŠ, opravy (vodovod, komunikace, veřejné
osvětlení).
Kultura, spol. dění – II. obecní ples, 1. školní ples, 2. Mikulášská zábava, koncert
duchovní hudby (Pěvecký sbor MU), pouťový koncert Jožky Šmukaře
s cimbálovou muzikou, koncert folkové skupiny Hop Trop, zájezd, výstavy a další.
2008
Vypukla světová finanční a hospodářská krize. V ČR začíná reforma zdravotnictví,
byly zavedeny poplatky.
Koná se oslava 95. výročí založení MŠ a 210. výročí založení první obecné školy
v obci.
Úprava obce – instalace radarů pro kontrolu rychlosti vozidel na ul. Palackého,
rekonstrukce prostor nad poštou, zřízení moderního digitálního systému místního
rozhlasu, vyčištění pomníku padlých, opravy ( ústřední topení a střecha v ZŠ a
DD, vozovky, chodníky).
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Požár zničil značnou část Ranče Loučka.
Kultura. spol. dění – III. obecní ples, 2. školní ples, 3. Mikulášská zábava, první
vítání občánků, setkání seniorů, oslava 60. výročí vzniku ČSR, pouťový koncert
dechovky Žadovjáci, IV. Mezinárodní festival duchovní hudby, návštěva krajanů
z rumunského Banátu, výstavy, zájezdy, vánoční koncert a další.
2009
Počátek platnosti Lisabonské smlouvy v zemích EU. Návštěva p. prezidenta ČR
Václava Klause v Předklášteří.
Úprava obce – stavba nového betonového mostu přes Svratku, stavba
cyklostezky, rozšíření obecního rozhlasu a veřejného osvětlení, drenáž a oprava
tělocvičny v ZŠ a DD, 1. část rekonstrukce pomníku padlých, přemístění a oprava
křížku ve Vísce, opravy (kravín pro rozšíření výroby firmy Thuasne CR, osvětlení,
komunikace) atd.
Kultura, spol. dění – návštěva u krajanů v rumunském Banátu, IV. obecní ples, 3.
školní ples, 4. Mikulášská zábava, vítání občánků, koncert pěv. sboru Rastislav,
pouťový koncert dechovky Bojané, koncert písničkáře Karla Plíhala, 80. výročí
založení Podhoráckého muzea, setkání rodu Hrbotických, besedy, výstavy a
další.
2010
Končí volební období Zastupitelstva obce Předklášteří pod vedením starosty
Antonína Nahodila. Za toto období se opět zlepšily životní podmínky v obci –
vzhled a vybavenost obce, sportovní zázemí a společenský život v obci. Nové
zastupitelstvo obce zahajuje činnost v listopadu 2010 (podrobněji v samostatném
článku).
Úprava obce – dostavba a zahájení provozu nového betonového mostu přes
Svratku, dostavba a přestěhování ordinace prakt. lékařky, slavnostní otevření
nové cyklostezky s přemostěním Svratky (Mikroregion Porta), slavnostní zahájení
provozu nové dílny firmy Thuasne CR v bývalém kravíně v Porta coeli, výsadba
nového vánočního stromu, nutné opravy atd.
Kultura, spol. dění – V. obecní ples, 4. školní ples, první Sokolské šibřinky, 5.
Mikulášská zábava, koncert „Pocta G. F. Händlovi, koncert na počest 70. výročí
úmrtí rodáka z Předklášteří Metoděje Janíčka, Koncert cimbálové muziky
Hradišťan, koncert Pavla Žalmana, pouťový koncert dechovky Boršičanka, vítání
občánků, zájezd do Vídně, Den Mikroregionu Porta (zabíjačka, koncert na nám 5.
května) atd. Areál Porta coeli je vyhlášen národní kulturní památkou.
Znovu připomínám, že k dění v obci každoročně významně přispívají ZŠ a MŠ
Předklášteří (adventní jarmark, výstavy, kulturní pásma - např. u vánočního
stromu, vítání občánků a další) Podhorácké muzeum (výstavy, Muzejní noc,
doprovodné programy), TJ Sokol ( pravidelné cvičení, sport. akce, kultura), ČČK
(výstavy, zájezdy, sbírky), obecní knihovna, ZŠ a DD ( vystoupení dětí), firma
Autobusová doprava Hliněnský ve spolupráci s pí Hájkovou ( divadlo, zájezdy
atd.) a další příznivci, kteří pomáhají obci při organizaci kulturního, společenského
a sportovního dění.
M. Kulhánková
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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KRÁLOVNA KONSTANCIE
V letošním roce uplynulo 770 let od smrti české královny Konstancie. Dcera
uherského krále Bély III., vdova po českém králi Přemyslu Otakarovi I. a matka
českého krále Václava I. založila klášter Porta coeli v roce 1232, prožila zde
poslední roky svého života a nakonec i zemřela, pravděpodobně
6. prosince 1240. Dokládá to listina krále Václava, vydaná v Tišnově o den
později. Bylo přáním královny, aby zde byla pohřbena. Proto také usilovala, aby
stavba klášterního kostela probíhala rychlým tempem a prosadila i to, aby vstupní
západní portál svou výzdobou, vymykající se tak podobným cisterciáckým
stavbám, byl hoden budoucí královské hrobky. Kostel byl dostavěn v roce 1239 a
ve stejném roce zde byl jako první člen královské rodiny pohřben i druhý
z královniných synů, podílejících se na založení řádové komunity cisterciaček,
moravský markrabě Přemysl.
Hrob a ostatky Konstancie jsou ale dnes jednou ze záhad tohoto kláštera, který
vedle etap na výsluní zažil i strastiplné dějinné okamžiky. Dnes o tom mnoho
nevíme a zbývají jen úvahy a dohady. Dá se předpokládat, že královna byla
v kostele pohřbena na nejčestnějším místě před hlavním oltářem, zřejmě vedle
zemřelého syna. Zda-li byl její hrob vyznačen, zda tam stále je nebo jestli byly její
ostatky vyjmuty a pokud ano za jakých okolností, je dnes nejasné. Snad našla klid
v těžkých dobách husitských válek, stavovského povstání a třicetileté války. Co
bylo impulzem k případnému vyjmutí ostatků, zůstává stejně tak záhadou. Došlo
k tomu před zrušením v roce 1782, v mezidobí poté nebo po roce 1861, kdy se
klášter vrátil do církevních rukou? Novým majitelem se stal ženský cisterciácký
klášter v Marienthalu v Horní Lužici u dnešních německo-polských hranic.
Původně klášterní kostel byl nyní farní a nové majitelky mohly chtít uchovat tyto
cenné relikvie pro plánovaný obnovený klášter, k čemuž došlo v roce 1901.
Důkazem, že ostatky královny byly vyjmuty, by mohla být kazeta s kosterními
ostatky a českým nápisem: „Ostatky královny Konstancie zakladatelky kláštera
Porta coeli. Matka blah. Anežky České.“, kterou našel a vyfotografoval na začátku
60. let 20. století na půdě nad jižní sakristií starého konventního kostela doc. Ing.
arch. František Kašička, CSc., podílející se tehdy na stavebně historickém
průzkumu kláštera vedeném D. Líbalem. Byla přikrytá pytli, což lze vysvětlit
dvěma způsoby. Mohla tam být odložena a zapomenuta nebo, což se zdá i
logičtější a pravděpodobnější, tam byla řádovými sestrami nebo jinými církevními
osobami ukryta po státním zrušení kláštera v roce 1950. Fotografie pořízené F.
Kašičkou se občas objevují jako ilustrace k historickým textům, naposledy
v loňském roce ve sborníku Masarykova muzea v Hodoníně „Středověká města
na Moravě a v sousedních zemích“ v článku P. Futáka „Královna Konstancie
Uherská a Hodonín“. Kazeta je dnes uložena v novém konventním kostele sester
v části nepřístupné veřejnosti. Definitivní vyřešení pravosti ostatků by v dnešní
době nemuselo být velkým problémem. Současný odborný názor na ně je spíše
negativní. Ostatky pravděpodobně patřily mnohem mladší osobě, než byla
Konstancie, která měla v době úmrtí kolem šedesáti let.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Hledání původního hrobu královny v interiéru bylo trochu oživeno v souvislosti
s komplexním restaurováním západního portálu dnes farního kostela, které
probíhalo v letech 2000 – 2002. Archeologickou část vedl přední moravský
archeolog Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně. Se
souhlasem tehdejšího duchovního správce předklášterské farnosti P. Josefa
Šindara provedl v kostele geofyzikální měření s využitím nejmodernější techniky
za účelem zjištění prostor pod podlahou vhodných k uložení kosterních
pozůstatků. Výzkum takové dutiny v podlaze skutečně potvrdil včetně prostor
před hlavním oltářem. Podrobnější zjišťování ale závisí na mnoha okolnostech a
samozřejmě na finančních prostředcích.
Jedinými památkami připomínajícími dnes královnu Konstancii v areálu kláštera
jsou tak jen tři kamenické a sochařské práce. Nejstarší z nich snad pamatuje
samotnou zakladatelku. Je to tympanon nad vstupem do kostela, završující
velkolepou výzdobu a středověkou symboliku západního portálu. Uprostřed je
trůnící Kristus v mandorle a u jeho nohou klečí ze stran dvě korunované postavy a
předkládají mu model kostela. Osoba klečící vpravo je královna Konstancie,
mužská postava je s velkou pravděpodobností král Václav I. Se jménem
Konstancie se setkáme i při prohlídce stálé expozice Lapidária v jižním křídle
křížové chodby. Je zde umístěn jeden z fragmentů náhrobku královny z 18.
století.
Nejmladším dílem je její reliéf na budově bývalé fortny, čerstvě
restaurovaný v tomto roce. Vytvořil jej v závěru 19. století sochař Antonín Břenek,
syn v Porta coeli mnohem známějšího otce, rovněž sochaře Josefa Břenka, který
se významně podílel na opravách kláštera po jeho návratu do církevních rukou.
Záhada hrobu a ostatků královny stále čeká na své vyřešení. Konstancie by si to
určitě zasloužila jako nejvýraznější ženská osobnost tišnovských i
předklášterských dějin.
Josef Zacpal

Pověsti a příběhy z našeho regionu
O pokladu v hoře Květnici
Při procházce po stezkách hory Květnice vypínající se nad Tišnovem a
Předklášteřím má člověk příjemný pocit klidu a pohody. Podle pověsti je však toto
zdání klamné. Uvnitř hory je živo jako v úle. Žije tu mnoho pidimužíků, kteří hlídají
nesmírné poklady. Jsou ani ne loket vysocí. Na hlavách mají zlatem vyšívané
čepičky a přes ramena nosí krátké červené pláštíky. Když pidimužík zaklepe na
skalní stěnu malým stříbrným kladívkem, hned pozná, kde se skrývá vzácný
kámen nebo kov. Mužíčci jsou velmi pilní a neustále vyklepávají ze skály
drahokamy a lístky ryzího zlata a stříbra. Jiní jejich druhové jim přinášejí
k osvěžení medovou šťávu v konvicích.
Každý večer se všichni sejdou u trpasličího krále a oznámí mu, kolik pokladů za
den vytěžili. Král je pochválí a pozve na večeři. Pod stropem plným mrkajících
světélek pak usínají. K sladkým snům jim hraje příjemná hudba.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Zatímco malí pracovníci spí, jiní pidimužíci zlato, stříbro a drahé kameny třídí,
ukládají a hlídají. V Květnici už je shromážděn velký poklad a stále se zvětšuje.
Pověst vypráví, že jednou za rok – o Štědrém večeru – hora své tajemství otevírá.
Dlouhými chodbami je možno dojít až do středu Květnice. Tam je nádherná
jeskyně se zlatým stropem posázeným stříbrnými lampičkami. Září jako hvězdy.
Na dně jeskyně je modravé jezírko, po kterém plují zlaté kachny. Uprostřed
jezírka je malý ostrůvek. Na ostrůvku roste mohutný zlatý strom, kolem jehož
kmene je ovinutý silný had.
Pod kořeny stromu je ukryto zlaté vejce. O něm se vypravuje, že má zázračnou
moc. Ukrývá v sobě bezpečí našeho kraje. Až u nás jednou nastanou tak zlé
časy, že si lidé budou myslet, že přišel konec světa, vzlétne jedna zlatá kachna
s vejcem do výše a upustí je na zem. Vejce se po dopadu změní v statečného
vojevůdce. Všichni tvorové v Květnici se promění ve vojsko, které našemu kraji
půjde na pomoc. To prý se už také u nás za velmi zlých časů několikrát stalo.
Ne každý se však k jezírku může dostat. Cesta je přísně střežena skalními duchy.
Jen dobrému člověku a jen o štědrovečerní noci zlaté kachny a had ovinutý kolem
zlatého stromu nic neudělají.
(Podle knihy Karla Fice „Z kraje od Pernštejna k Veveří“)
Květnice již vydala mnoho pokladů - vzácné rostlinstvo, polodrahokamy,
krápníkové jeskyně a další. Jeskyňáři při svém výzkumu skutečně objevili chodby
i velkou jeskyni uvnitř hory. Poklad, o kterém se vypráví v této pověsti, však
Květnice dosud nevydala.
M. Kulhánková

Uvnitř hory je živo jako v úle. Žije tu mnoho
pidimužíků, kteří hlídají nesmírné poklady.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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KONCERT HRADIŠŤANU
Neděle 27.listopadu byla ve znamení dlouho očekávané události, kterou byl
koncert cimbálové muziky Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Náročná příprava tohoto koncertu začala již v květnu, kdy jsme navázali první
kontakty s manažerem koncertu panem Burdou. Přes svízele, které souvisely
zejména s možností uspořádat vystoupení Hradišťanu v bazilice Nanevzetí Panny
Marie se podařilo získat svolení brněnského biskupství zásluhou podpory pana
děkana Jiřího Buchty a dalších osob, které nám pomáhaly.
Zájem o návštěvu koncertu byl obrovský. Zájemci o vstupenky se ozývali i ze
vzdálených míst. Nikomu nevadila ani zima, která byla při koncertu v bazilice.
Nejvíce byl touto zimou asi postižen sám vedoucí kapely pan Pavlica, který
podcenil tuto skutečnost a příliš se neoblékl a po skončení vystoupení se dlouho
rozehříval v šatně muzea.
Při koncertu zazněly známé i méně známé skladby kapely, které byly vždy
doprovázeny potleskem diváků. Koncert se vydařil a dlouho budou ve
vzpomínkách návštěvníků koncertu znít skladby jako Motlitba za vodu, Sen
Panny Marie, Ovečky spí a další.
Ovečky spí - Jiří Pavlica
Ovečky spí a jejich teplá vlna měsíčního světla plna
Jakoby spánkem pro bohy usnuly mráčky oblohy.
A Ty nás Otče náš, nás spící pohlídáš,
hou, ovečky spí
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ ……
… a jak vlastně přišly do našich končin ?
Vánoční stromek je tradičně kouzelným symbolem Vánoc, a málokdo si dokáže
představit lepší místo, pod nímž by se daly rozdávat vánoční dárky…
Vánoční stromek je tradice velmi stará, neboť už ve středověku se objevuje rajský
strom - zelený stromek ověšený červenými jablky, na oslavu svátku Adama a Evy
drženého 24. prosince.
Jak se dostal k nám?
Současná tradice pochází z Německa. Ve Štrasburku rodiny zdobily jedle
papírovými ozdobami a ovocem, později tam lidé začali umisťovat zelené stromky
do svých domů nebo přede dveře. Počátkem 18. století se součástí dekorace
stalo i osvětlení a vánoční stromek se z Německa šíří dál.
V Česku poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel
Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se
poté začal prosazovat v bohatých pražských měšťanských rodinách a teprve
později i do venkovských stavení.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Den mikroregionu Porta v Předklášteří
Poslední listopadová sobota byla v Předklášteří ve znamení Mikroregionu
Porta. Konala se zde totiž podruhé společná akce všech členských obcí
mikroregionu , ke které, kromě dobré zábavy, patří prodej zabíjačkových specialit
jako jsou jitrnice, jelítka, ovar, tlačenka a dalších dobrot. Pro zahřátí promrzlých
hostů a návštěvníků akce byla připravena zabíjačková polévka, zabíjačkový
guláš, douzované klobásky a také svářák, který připravovala děvčata ze
Železného. V letošním roce spolupracoval mikroregion Porta při dodávkách
surovin s řeznictvím pana Synka.
I když se ráno počasí přívětivě netvářilo a uvítalo nás sněhovou nadílkou, tak
během dopoledne se na nás usmálo se svými posledními podzimními paprsky
sluníčko, což ještě umocnilo dobrou náladu při odpoledním koncertu country
kapely „Přístav“, která nám zpříjemnila čekání na rozsvěcování vánoční výzdoby
na náměstí. Součástí sobotního dne byl také jarmark, kde děti zdejší základní a
mateřské školy prodávaly adventní a vánoční ozdoby, které vyrobily
pod vedením svých učitelek ve škole a v družině. Poté, co skončilo
koncertování Přístavu, zazpívaly děti zdejší školy koledy pod
rozsvícenými stromky na náměstí. Den mikroregionu Porta se díky
zapojení všech obcí do přípravy opět vydařil a zdá se, že je položen
základní kámen k další společné tradici.
Mikuláš v Předklášteří
Jak už bývá v posledních letech zvykem, navštívil nás opět
Svatý Mikuláš se svým rozverným doprovodem. Sobotní
odpoledne 4.prosince patřilo náměstí v Předklášteří dětem a
těmto pohádkovým bytostem. Večer zase byl určen jejich
rodičům a prarodičům. Na náměstí měl svatý muž připraveny
pro nejmenší drobné pamlsky a průvod Mikuláše s anděly a
čerty byl již tradičně očekáván nejen drobotinou. Poté, co
hnědáci, ryzáci, klusáci, bělouš a další nádherní koně dorazili
na náměstí a dvakrát je se svými anděly a čerty obkroužili, vydali se k domovu
seniorů, kde byli netrpělivě očekáváni obyvateli domova.
Také večer se nesl ve znamení Mikulášů, čertů a andělů. Již pátá mikulášská
zábava byla uspořádána v sále OÚ. Hosty přivítal vstup do sálu buď bránou do
nebe nebo do pekla. Cestu do nebe otevíral přípitek vodkou a do pekla
tuzemským rumem. Většina z hostů volila pekelnou bránu. Pro návštěvníky, které
by zmohly obě brány, byl připraven očistec, kde už se nepodávalo vůbec nic a
cesta nevedla do sálu, ale do úplně jiné místnosti. Čertovský rej předvedly děti
z dětského domova a všichni byli nadšeni jejich šikovností. Bohužel se jim
nepodařilo vsadit do pytle starostu, protože měly pouze malý pytel. Mikulášský
den se vydařil a poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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SMĚS MIKULÁŠSKÝCH FOTOGRAFIÍ
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
Dne 28.listopadu jsme vzpomněli již 15.výročí, kdy nás opustil
pan Josef Jedlička.
Stále vzpomínají manželka a dcery Dana a Helena s rodinami
Maminku na světě nikdo a nic nenahradí,
zůstanou na ni jen krásné vzpomínky.Dne 7.února
2011 uplyne již 20 let od úmrtí naší milé maminky,
babičky a prababičky paní Marie Číháčkové.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Marie
a Olga s rodinami.
Dne 13.1.2011 tomu bude rok, co nás navždy
opustila naše nejmilovanější maminka, babička,
prababička,tchyně,této a švagrová
paní Marie Hlavůňková
Tiše vzpomínáme dcery Marie, Božena,
Břetislava s rodinami

Jubilejní rok starostů Předklášteří
Vzácnou shodou okolností se v roce 2010 dožili významných životních jubileí
(kulatých nebo polokulatých) všichni tři starostové Předklášteří, kteří vedli naši
obec po obnovení její samostatnosti v roce 1990 – pan Jindřich Jakubec, Ing.
Oldřich Merta a pan Antonín Nahodil. Starší občané si jistě dobře pamatují,
v jakém stavu byla obec na počátku roku 1990. Během nesmírně těžkých prvních
a neméně náročných dalších let se obec Předklášteří k nepoznání změnila –
každým rokem se více rozvíjela a rozkvétala. Je to výsledek dobrého vedení
obecních zastupitelstev a nespočetných hodin náročné práce
našich starostů.
Děkujeme touto cestou našim milým jubilantům za jejich úsilí a
obětavost při vedení obce a do dalších let jim přejeme především
dobré zdraví, mnoho úspěchů v další práci i v osobním životě a
dobré, spolupracující spoluobčany.
Kulturní komise obce Předklášteří
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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CO NOVÉHO U TYANŮ (V THUASNE CR) ?
10.výročí od otevření šicí dílny Thuasne v Předklášteří
V úterý 19.10.2010 uplynulo téměř na den přesně 10 let ode dne, kdy se rozjely
první stroje v nové šicí dílně Thuasne CR v Předklášteří. Byl to významný krok
nejen v životě společnosti THUASNE, ale i v životě Předklášteří – byla
odstartována nejen výroba zdravotních a sportovních pomůcek v dílně Thuasne
CR , ale i úzká spolupráce s Obecním úřadem Předklášteří .
Po vzájemném důkladném „oťukávání“ a náročných vyjednáváních, která vedl za
obec Ing. Oldřich Merta, byla na jaře roku 2000 uzavřena smlouva mezi OÚ
Předklášteří a společností Thuasne CR o dostavbě budovy Integrovaného centra
pro účely šicí dílny Thuasne CR. Užitek z této spolupráce měly obě zúčastněné
strany: společnost Thuasne CR získala prostory pro svoji výrobu a tím, že
vytvořila pracovní místa byla splněna podmínka pro získání dotace na dostavbu
zbytku budovy pro Obecní úřad.
A tak jsme se stali sousedy. Jsem ráda, že mohu napsat dobrými sousedy. Obě
strany se vzájemně respektují, vznikne-li problém, řešíme ho společně.
Výroba se postupem času zvyšovala, sortiment vyráběného zboží se rozšiřoval a
to vyžadovalo doplnění strojového o parku o speciální stroje. V tento okamžik
nám začala být dílna malá a nedostatek místa brzdil náš další rozvoj. V roce
2003, po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto zrekonstruovat poslední část budovy
obecního úřadu. Tentokrát byla investorem obec Předklášteří. Z bývalé kotelny
vznikly sklad polotovarů a sklad hotových výrobků.
Po velmi úspěšných letech 2005,2006 a 2007 přišla krize. Dotkla se nás všech.
Nejtěžší byl rok 2009. Všichni si vzpomínáme na omezení výroby, na opatření
„částečné nezaměstnanosti“. V této těžké chvíli se ukázala zkušenost a síla
značky THUASNE. Společnost Thuasne Invetissement schválila a zaštítila
investici české filiálky Thuasne Cr do nové technologie. Cílem bylo stabilizovat
českou výrobní jednotku zřízením nové stříhárny. S tím byla spojena i investice
do rekonstrukce budovy kláštera, kde měl být umístěn počítačově řízení řezací
stroj.
Na jaře 2009 se rozjela vyjednávání mezi klášterem Porta Coeli, společností
Thuasne CR, OÚ Předklášteří, hejtmanem JMK a městem Tišnov o rekonstrukci
budovy kláštera pro výrobní účely společnosti Thuasne CR. Chtěla bych
zdůraznit, že lví podíl na úspěchu jednání měl starosta Předklášteří pan Antonín
Nahodil.
Oprava budovy kláštera se podařila. „Historie se zde spojila s nejmodernější
technikou“ říká Madame Elisabeth Ducottet, prezidentka společnosti THUASNE ,
„a vzájemně se umocňují“. Ano, pracovníci firmy Univers a její dodavatelé
pracovali s citem a s maximální snahou zachovat vzhled této historické budovy.
Sami si vyráběli formy, aby mohli doplnit chybějící části ozdob na fasádě,
vymýšleli speciální odvětrávání prostor. Také rozvod stlačeného vzduchu je
v mědi, aby potrubí mohlo jemně kopírovat tvar kleneb, dřevěná okna, která
nahradila kovové mříže, zútulnila budovu jak z venku, tak i zevnitř. A ty červené
muškáty už byly jen třešničkou…
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Také celý dvůr před stříhárnou se změnil. Byl uklizen a provedly se některé zemní
práce, byly umístěny lavičky na odpočívadle. Byl proveden postřik proti plevelům.
Příští rok bychom chtěli pokračovat : bude založen trávník, zasadíme keře. Mám
radost, když vidím maminky s dětmi si hrát na „našem dvoře“. Přála bych si, aby
dvůr ožil, aby se stal místem odpočinku a ne skládkou nepotřebného harampádí
a divoce rostoucích plevelů …..
Omlouvám se, že jsem trošku odbočila od tématu oslav. Ale ono to všechno
souvisí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům výrobního závodu
v Předklášteří za věrnost a kvalitní práci a všem našim externím spolupracovníkům za přízeň.
Zdravím všechny čtenáře Stanislava Ježková

VI. OBECNÍ PLES
ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉ ZÁBAVY
NA TRADIČNÍ PLES OBCE.
PLES SE KONÁ 15.LEDNA V SÁLE OÚ OD 20.00 hod.
K TANCI A POSLECHU HRAJE DUO E+M
Předprodej vstupenek od 3.ledna na OÚ

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!

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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