Život obce Předklášteří

Jarní zamyšlení
Vážení spoluobčané, letošní zima nám sice
nepřipravila mnoho zimních radovánek, děti ani lyžaři
si příliš sněhu v naší nadmořské výšce neužili, byla
ale milosrdnější k pracovníkům údržby, ale méně
ohleduplná k samotným komunikacím k chodníkům
a cestám v obci. Jejich poškození nedosahuje sice
takového rozsahu jako silnice krajské a státní, ale
přesto bude nutné na jejich opravu rezervovat určitou
finanční částku.
O co méně starostí jsme měli s komunikacemi při
zajišťování jejich údržby, o to více starostí jsme měli s přípravou žádosti o dotaci
na výstavbu sedmi bytů chráněného bydlení, o které již rozhodlo minulé
zastupitelstvo. Přes všechny potíže byla 28.3. žádost doručena na ministerstvo
pro místní rozvoj a nyní budeme s napětím očekávat, zda naše žádost uspěje či
nikoli. Chci touto cestou poděkovat těm členům ZO, kteří se významně podíleli na
tom, že jsme v termínu dokázali žádost připravit a podat.
Výstavbou těchto bytů chceme přispět k péči o starší občany, nebo o občany se
zdravotním postižením, kteří již mají jen málo možností zajistit si důstojné bydlení
ve stáří vlastními silami a dnešní bydlení je omezuje buď finančně nebo možnostmi pohybu.
Připraveny jsou také žádosti o dotace na pořízení kompostérů pro občany a na
vybudování komunitní kompostárny. Bohužel, vzhledem k problémům na státním
fondu životního prostředí, které vedly na podzim 2010 k odvolání ministra
životního prostředí, dochází k průtahům ve vyhlášení termínu přijímání žádostí,
kdy původní říjnový termín byl zrušen a nový termín přes několikeré avizované
termíny dosud vyhlášen nebyl.
Dokončena byla také úprava plochy na Trávníkách a po schválení změn
v pasportu komunikací a provedení nového dopravního značení v tomto místě
budeme moci již dlouho plánovanou investici konečně uzavřít. Současně se
změnou dopravního značení v této lokalitě byla schválena nová úprava značení
na ulici Nezvalova, kde po osazení dopravních značek bude jasněji definován
způsob parkování vozidel.
Cesta cyklotrasy, která vede podél řeky Loučky k Dolním Loučkám, velmi utrpěla
při provádění údržby toku st.podnikem Povodí Moravy, kde jsou úseky, které jsou
v současnosti sjízdné spíše pro tank, ale ne pro cyklisty. Věřím, že ve spolupráci
s Povodím Moravy, budou tyto úseky brzy opraveny tak, aby je mohli příznivci
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cykloturistiky opět využívat. Obdobná situace je také na cestě k Térovně, kde
zase podnik Státních lesů prováděl těžbu dřeva a tyto cesty využíval k dopravě a
skladování vytěženého dřeva. S oběma podniky jsme v kontaktu a jednáme
o nápravě.
Vážení občané, přeji Vám všem krásné Velikonoce, hodně krásných prosluněných
jarních dnů,které Vám určitě přinesou dobrou náladu a optimizmus do dalších dní.
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze schůze ZO
16.12.2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 7.2. 2011.
Rozpočet obce na r. 2011:
Příjmy rozpočtu ve výši
17,632.700,- Kč
z toho daňové
12,441.200,nedaňové vlastní
4,215.700,kapitálové
40.000,dotace globální
547.300,dotace MŠMT
388.500,ze zůstatku r. 2010
4,575.900,z termínovaného vkladu (do 6/2011)
5,000.000,Celkem za obec

26,969.400,- Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši
26, 969.400,- Kč
z toho běžné výdaje
15,069.400,investiční výdaje
11,900.000,Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na r.2011 dle ust. § 84 odst. 2
písm b) zákona o obcích.
Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. Do rozpočtu byly doplněny a odsouhlaseny změny, které byly k dispozici až
po vyvěšení návrhu rozpočtu (navýšení příjmů i výdajů o 188.500,-Kč)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 viz příloha.
Informace o hospodaření obce v roce 2010
PŘÍJMY CELKEM 24,008.835,97
VÝDAJE CELKEM 14,574.425,92
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 9,434.410,05
Usnesení č.56
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce
v r. 2010 a o závěrečném účtu roku 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhodnocení inventarizace za rok 2010 dle
předložené zprávy inventarizační komise
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ZO bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Předklášteří v roce 2010 s kladným výsledkem 3000,- Kč
ZO bere na vědomí informaci o zůstatku FRB k 31.12.2009 ve výši 656.366,66Kč
a schvaluje rozpočet fondu na rok 2011 ve výši 320.000 ,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ
Předklášteří
Zastupitelstvo obce souhlasí s ponecháním pozemků u trati Brno – Havl.Brod,
které jsou v ochranném pásmu dráhy a zatím bez možnosti vybudování
přístupové komunikace v územním plánu jako určené k zastavění.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby pozemky v Závisti p.č. 864/1 a 866/1 byly
zařazeny do návrhu ÚP jako určené k zastavění.
Zastupitelstvo obce souhlasí , aby v budoucnu byl pozemek p.č. 190 zařazen
do návrhu ÚP jako určený k zastavění jediným rodinným domem za podmínek
stanovených obcí.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Pravidla pro výběr nájemců chráněného
bydlení v Předklášteří“ a souhlasí s profinancováním stavby. Bere na
vědomí informaci o postupu prací při přípravě žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním festivalu duchovní hudby za
předpokladu získání dotace ve výši, která podle předloženého rozpočtu pokryje
většinu nákladů na program. V opačném případě ukládá redukovat program na
finančně přijatelnou výši.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 64/1 o velikosti 64 m2
v k.ú. Předklášteří za schválených podmínek a ukládá zajistit prodej.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě částí pozemků p.č. 616/1,621,
622 a 633/1 v k.ú. Předklášteří
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záměr změny otvírky a
dobývání kamene v lomu Mezihoří a požaduje přeložení účelové lesní cesty tak,
aby byla zajištěno napojení na existující cesty po likvidaci stávající lesní cesty.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení příspěvku obce na obyvatele pro
Mikroregion Porta na 40Kč/rok.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na podporu sportu mládeže v TJ Sokol
Předklášteří v roce 2011 ve výši 70.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v předloženém znění.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2011 o místních poplatcích
s navrženými změnami .
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně žádosti o dotaci na kompostéry a kompostárnu.
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh smlouvy na likvidaci domovního
odpadu s firmou van Gansenwinkel a pověřuje starostu jejím podpisem
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím Dodatku č. 1 novely stanov DSO
Mikroregion Porta
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Zastupitelstvo schvaluje , aby na jednání VH Mikroregionu Porta obec zastupovali tito navržení členové ZO - Hliněnská Marie, Bauer Jindřich
Zastupitelstvo schvaluje uložení volných finančních prostředků ve výši
3.000.000,- do Volksbank na dobu 3. měsíců.
Zastupitelstvo zmocňuje Radu obce ke schvalování rozpočtových opatření a
ukládá o každém provedeném rozhodnutí informovat ZO na jeho nejbližším
zasedání.

OBČANÉ OBCE NEJSOU LHOSTEJNÍ
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
znevýhodněným skupinám a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do
zahraničí. Oblastní charita Tišnov tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky
a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří
věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
K tomuto poděkování se připojuje také ZO Předklášteří.

Tříkrálová sbírka – informace o vybraných částkách
v okolních obcích
Vybraná
částka

Průměr na
osobu

Deblín,Čížky,Braníškov,Úsuší,Nelepeč

50.585,-

36,10

Dolní Loučky,Horní Loučky, Újezd,

38.714,-

25,12

Doubravník,Borač,Maňová, P.Jestřabí

40.003,-

31,10

Drásov

25.072,-

17,90

15.657

27,13

Lomnice,Řepka,Veselí

35,443,-

26,70

Lomnička

17.717,-

43,75

Nedvědice

18.199,-

13,65

Předklášteří

38.024,-

26,22

Štěpánovice

13.412,-

29,80

Tišnov

157.742,-

18,97

Železné

15.179,-

37,70

Název obce

Hradčany
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Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle §7,8 a 9 zákona č.114/1992 Sb. se uplatňuje
bez ohledu na to, jestli se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené /i tzv.nálet/
a bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné,okrasné či jiné.
2. Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina
roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na tiskopise
k tomu určeném.
3. Řízení o povolení ke kácení dřevin je ve smyslu odstavce 1/§ 9 zákona č.114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny současně i řízením o uložení náhradní výsadby.
Ta může být uložena spolu s následnou péčí o vysazené dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však
na dobu pěti let.
4. O povolení ke kácení může požádat p o u z e vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo
jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více
spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
5. O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste
(nebo ten pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni pečuje či je na
její existenci jinak zainteresován (např.mu stíní, překáží atd.).
B e z p o v o l e n í lze pokácet dřevinu p o u z e v případě, že se jedná o strom do velikosti
o b v o d u k m e n e 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o
souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá, ani se neoznamuje.
Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo
přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný
krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom).
Písemná žádost o povolení kácení musí obsahovat:
(dle § 8,odst.3,písm.a-e) vyhlášky č.395/1992 Sb)
1. Jméno, příjmení a adresa žadatele.
2. Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám,jichž se
žádost týká, pokud nelze ověřit v elktronickém přístupu obcí do KN. Nájemce musí předložit
písemný souhlas vlastníka pozemku.
3. Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, obvod kmene, velikost
plochy keřů, včetně schématického situačního zákresu do katastrální nebo pozemkové
mapy.
4. Zdůvodnění žádosti.
5. Datum a podpisy žadatelů
Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné:
- v odstavci č.2 uvádět pouze aktuální parcelní čísla pozemků, na
nichž dřeviny rostou s určením zda se jedná o parcelní čísla
katastru nemovitostí/KN/ nebo pozemkového katastru/PK/.
- nezaměňovat pojmy obvod a průměr kmene a v odstavci 3
uvádět pouze obvod kmene.
- v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich
zakreslení kopie pozemkové mapy.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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ŽÁDOST O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
( § 8,9 zákona č.114/1992 Sb., § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.)
1. Žadatel:
(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)
jméno a příjmení – název
adresa bydliště – sídla
datum narození – IČO
(+ tel.)
2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:
katastr.území
č.pozemku
kultura

výměra

3. Popis dřevin, které mají být káceny:
Stromy:
Druh dřevin:
počet:
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

Keře:
Druh:

velikost plochy ke kácení:

4. Důvod kácení:

5. Navržená náhradní výsadba:
6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku uvedených v dokladu o vlastnictví:

-------------------------------------------podpisy žadatelů

Datum:

Přílohy:
- Výpis z katastru nemovitostí (doložení vlastnického nebo nájemního vztahu)
- Snímek z mapy (katastrální, pozemková nebo digitální mapa)
- Situační nákres umístění dřevin včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů a
hranic pozemků
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OBEC Předklášteří
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Předklášteří se na svém zasedání dne 17.2.2011 usnesením č. 71 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Obec Předklášteří zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Předklášteří.2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)
(2)

(3)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den,
kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i
za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

1
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
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(4)

(1)
(2)
(3)

(1)

(1)
(2)

(1)

5

Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů od prvého dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost zanikla. Přeplatek se vrací pouze na základě
žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč a nemá-li současně poplatník nedoplatek na jiném
poplatku u téhož správce poplatku, nebo neuplatnil-li požadavek na úhradu nedoplatku jiný
správce poplatku.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa………………………………………………300,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele………450,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu………………………………………….………….200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu……………300,-Kč
e)
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do 31.12. příslušného roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu (dle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů) , osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

-8-

Život obce Předklášteří

ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1)

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.6
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7
Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
komunikace Komenského, Trávníky, parkoviště U Pančavy, náměstí 5.května
Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy
toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 11
Ohlašovací povinnost

(1)

(2)
(3)

6
7

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání
veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného
prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této
vyhlášky a dále specifikovat způsob užívání, místo užívání a dobu užívání.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů
uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 12
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
.................................................................................................……………….10,-Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje............10,-Kč
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje...........................................…....10,-Kč
d) za provádění výkopových prací ......................................................................10,-Kč
e) za umístění stavebního zařízení .....................................................................10,-Kč
f) za umístění reklamního zařízení do 1 m 2…………………………………….. 250,-Kč/1rok
za umístění reklamního zařízení nad 1 m 2…………………………….…... .500,-Kč/1rok
g) za umístění zařízení lunaparků,cirkusů a jiných obdobných atrakcí ..........................
se stanoví paušál ve výši………………………………....1.000 Kč /1provozovatel/1 týden
h) za umístění skládek ........................................................................................10,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .......................................10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .....................................10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ..................................... 10,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl.......................................................................................................................10,- Kč.
Čl. 13
Splatnost poplatku

(1)

(2)

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů po
ukončení užívání veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 14
Osvobození

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou8,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely9,
c) neziskové organizace působící v obci Předklášteří a příspěvkové organizace zřizované
obcí Předklášteří.

8
9

§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
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ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
(1)

(2)

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se
rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.10
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.11
Čl. 16
Ohlašovací povinnost

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)

Poplatník je nejpozději 2 dny před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce,
místo, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky,
dále IČ poplatníka.
Do 2 dnů po skončení akce je poplatník povinen předložit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena .
Každý pořadatel akce uvedené v čl. 19 odstavec 1, i když mu nevznikla poplatková
povinnost, je povinen konání akce oznámit správci nejpozději 2 pracovní dny
předem.
Čl. 17
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci ...............................…10 %,
b) prodejní akci ..................................20 %,
c) reklamní akci .................................20 %.
V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze
poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 18
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 5 pracovních dnů po skončení akce.
Čl. 19
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné
prospěšné účely12.
(2) Poplatek ze vstupného neplatí neziskové organizace působící v obci Předklášteří,
rozpočtové a příspěvkové organizace zřizované obcí Předklášteří.
(3)

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, které pořádá obec

10

§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12
§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
11
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ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.13
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.14
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 7
dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným
způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje
stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v
zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska.15
Čl. 22
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč.
Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne měsíce pololetí příslušného kalendářního
roku.
Čl. 24
Osvobození a úlevy
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení

13

§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
15
§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
14
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c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.16
ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 25
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)

(2)

(3)

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede17
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně
skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové
povinnosti.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.18
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.19
Čl. 26
Navýšení poplatku

(1)
(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem.20
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.21
Čl. 27
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích ze dne 18.11.2004.

16

§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
18
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
19
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
20
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
21
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
17
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Čl. 28
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 4.3.2011.

...................................
Jindřich Bauer
místostarosta

..........................................
Antonín Nahodil
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 4.3.2011

Obec Předklášteří
Obecně závazná vyhláška obce Předklášteří
č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Předklášteří se na svém zasedání dne 17.2.2011 usnesením č.70 usneslo
vydat na základě §14 odst.2 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.I.
Úvodní ustanovení
(1) Obec Předklášteří touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Předklášteří (dále jen správce poplatku) a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.
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Čl.II.
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území
nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.
Čl.III.
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl.II. písm. a) této vyhlášky činí 470,-Kč za
kalendářní rok a je tvořena:
a) z pevné částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu
ve výši 220,- Kč za kalendářní rok.
(2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl.II písm.b) této vyhlášky činí 250,- Kč a je tvořena
a) z pevné částky 30,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu
ve výši 220,- Kč za kalendářní rok.
(3) Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu je stanoveno takto:
a) celkové skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného odpadu činily za rok 2010
590 645,41 Kč
b) počet poplatníků 1350
c) skutečné náklady obce Předklášteří na sběr a svoz netříděného odpadu v roce 2010 činily
437,51- Kč za poplatníka a kalendářní rok
4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.
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IV.
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný buď:
a) jednorázově do 30.4. běžného roku
nebo
b) ve dvou stejných splátkách splatných vždy nejpozději do 30.4. a 30.6.běžného roku.
2) Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku zaplatí poplatník poplatek do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.
3) Poplatek se platí správci poplatku zpravidla :
a) v hotovosti
- prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na příslušný účet správce poplatku
- osobám pověřeným správcem poplatku výhradně přijímat od poplatníků platby na poplatky
v hotovosti, na přijatou platbu je správce poplatku povinen vydat potvrzení
b) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku.
c)
Čl.V.
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku podle čl.III, odst.1 jsou osvobozeny osoby:
a) osoby umístěné v nápravném zařízení
b) občané Domova pro seniory přihlášeni k trvalému pobytu v obci
c) sestry cisterciáckého řádu Opatství Porta coeli
d) děti, které se narodily v průběhu roku
e) studenti, kteří předloží index s čestným prohlášením, že se v místě bydliště nezdržují
-celoročně z důvodů studia v zahraničí
-celoročně z důvodu privátního ubytování nebo ubytování na studentských kolejích
f) osoby po dobu platného pracovního povolení pro práci v zahraničí
g) osoby, které se trvale zdržují v zahraničí, ale mají trvalý pobyt v obci (nutno doložit čestné
prohlášení osoby nebo osoby příbuzné)
h) osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně Obecního úřadu v Předklášteří
2) Vznik nároku na osvobození dle písm.a) je poplatník povinen písemně oznámit
správci poplatku do 15-ti dnů od obdržení příkazu k nástupu do nápravného zařízení. Ve
lhůtě do 15-ti dnů je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl.VI.
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik
poplatkové povinnosti do 15 dnů.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své příjmení, jméno, rodné číslo, adresu
trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník,
který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo
popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní
číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
3) Poplatník podle čl.2 odst.1 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15
dnů ode dne , kdy tato změna nastala.
4) Poplatník podle čl.2 odst.1 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
k individuální rekreaci a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl.VII.
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem.Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny
nahoru.
Čl.VIII.
1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém oznamovací povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl.IX.
Účinnost
1) Touto vyhláškou se ruší OZV č.1/2010 ze dne 26.2.2010.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 4.3.2011

…………………………
Jindřich Bauer
místostarosta

……………………………
Antonín Nahodil
starosta

vyvěšeno: 17.2.2011
sejmuto: 4.3.2011
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem
Předklášteří a ČK vyhlašují

Humanitární sbírku
-

letního a zimního oblečení/dámské, pánské, dětské
látky(minimálně 1m,prosíme,nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
lůžkovin, prostěradel,ručníků,utěrek,záclon,látek
domácí potřeby - nádobí bílé i černé,skleničky - vše nepoškozené
peří,péřových a vatových přikrývek,polštářů a dek
hračky - nepoškozené a kompletní
obuv – veškerou nepoškozenou

Věci, které nám prosíme nedávejte:
- ledničky,televize,počítače a jinou elektroniku,matrace,koberce z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola ,dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne: 16.5.2011
Čas: 9.00-17.00 hod
místo: dílny obecního úřadu Předklášteří
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

18.dubna.2011 se uskuteční jarní sběr šrotu
Umístění sběrných míst
Víska (stanoviště kontejnerů)
Pod Horkou – palouček pod Opatrným
Nezvalova – parkoviště
Šikulova – u hřiště TJ SOKOL Předklášteří
Palackého – u Pančavy
Trávníky – náměstíčko
Za Klášterem – před bránou úložiště kontejnerů
V tomto termínu bude proveden odvoz odpadu z jednotlivých sběrných míst
pracovníky obecního úřadu.
Děkujeme občanům za dodržení uvedených pokynů.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI NA TIŠNOVSKU
Zastupitelstvo kraje schválilo 24.2.2011 prodloužení platnosti koncepce
zabezpečení LSPP a lékárenské pohotovosti v Jihomoravském kraji do 30.6.2011.
Situace po tomto datu bude včas řešena a oznámena.

Obec

Poskytovatel

Místo
LSPP

Ordinační doba
Rozsah služby

všední den

víkendy/svátky

LSPP pro dospělé

17.00 – 7.00

nepřetržitě

ohledání
zemřelých,
LSPP
stomatologická

17.00 – 7.00

nepřetržitě

Úrazová
nemocnice

Ponávka 6

Dětská
nemocnice
Černá pole

Černopolní
9

LSPP pro děti

17.00 – 7.00

nepřetržitě

K:E:I: pharma
s.r.o.

Koliště 47

Lékárenská
pohotovostní
služba

nepřetržitě

nepřetržitě

Nemocnice
Tišnov

Purkyňova
279

LSPP pro dospělé

17.00 – 22.00

8.00 – 20.00

Brno

Tišnov

OBEC SPOLUPRACUJE S POLICIÍ
Zpráva o bezpečnosti situaci ve služebním obvodě OO Policie ČR
Tišnov Obec Předklášteří za rok 2010
Trestná činnost
Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 bylo na území obce Předklášteří evidováno
20 případů trestné činnosti, 11 z těchto případů bylo objasněno a zbylých 9
případů zůstalo neobjasněno. Nejčastěji se pachatelé dopouštěli trestných činů
krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
Příklady trestné činnosti za rok 2010 v obci Předklášteří:
V noci z 31.12.2009 na 1.1.2010 došlo k vloupání do jedné z prodejen v obci
Předklášteří, kdy známý pachatel způsobil celkovou škodu ve výši 8.400,- Kč.
Ve dnech 16.4.2010 až 18.4.2010 došlo ve dvou případech k vloupání do zahrady
v obci Předklášteří, kdy následně bylo ze strany známých pachatelů odcizeno
z králíkárny několik kusů chovných králíků, čímž chovateli vznikla škoda ve výši
13.200,- Kč.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Dne 15.7.2010 se neznámý pachatel vloupal do budovy občerstvení v obci
Předklášteří a zde odcizil různé věci v hodnotě 10.500,- Kč. Neznámý pachatel
dále způsobil škodu poškozením ve výši 3.000,- Kč.
Dne 20.8.2010 bylo na policii oznámeno, že neznámý pachatel odcizil elektrický
kabel k veřejnému osvětlení na jedné z ulic v obci Předklášteří, čímž způsobil
škodu ve výši 6.560,-Kč.
Během měsíce září roku 2010 opakovaně vnikl zjištěný pachatel do areálu
papíren, kdy tento odcizil a poškodil elektrické kabely v různých halách, čímž
způsobil celkovou škodu ve výši 11.300,- Kč.
Dne 4.10.2010 vnikl známý pachatel do kůlny, nacházející se v areálu Porta Coeli
a zde odcizil bourací kladivo a míchadlo v celkové hodnotě 20.000,- Kč.
Přestupkové jednání
Pomineme-li přestupky v dopravě, ke kterým bude vyjádření níže v rámci dopravní
problematiky, tak nejčastěji páchanými přestupky jsou přestupky proti majetku a
přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.
V průběhu roku 2010 byly na území obce Předklášteří řešeny 4 přestupky proti
majetku. Dále bylo za stejné období zaznamenáno 6 přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití, kdy dva byly s přestupcem vyřešeny na místě
blokovou pokutou, neboť pachatelé byli přistiženi přímo při činu, ke spáchání se
doznali, souhlasili s vyřízením v blokovém řízení a touto formou mohl být
přestupek i vyřízen.

Problematika dopravy
Dle evidence bylo v roce 2010 ze strany 2010 OO Policie ČR Tišnov a
Dopravního inspektorátu Brno-venkov řešeno na území obce Předklášteří 105
přestupků v dopravě. Nejvíce přestupků bylo za nevyhovující technický stav
vozidla, a to celkem 64. Dále byla 11krát řešena jízda bez odpovídajících dokladů
předepsaných k řízení a provozu vozidla, 4krát řešena jízda bez použití
zádržného systému (pásy), 4krát porušení nejvyšší povolené rychlosti a 4krát
nevyhovující osvětlení vozidla.

prap. Pavel Mitáš
inspektor

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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VYHODNOCENÍ 4.KOLA SOUTĚŽE
„ZNÁŠ DOBŘE SVOJI OBEC?“
Zastupitelstvo obce Předklášteří vyhodnotilo znalostní soutěž žáků školy,
vyhlášenou ve 4. čísle obecního časopisu „Život obce Předklášteří“. Všechny
odpovědi, které byly odevzdány byly správné. Zastupitelstvo obce se shodlo na
níže uvedeném pořadí ocenění odevzdaných prací.
1. místo - kniha
2. místo - kniha

Kateřina Hamanová 5.tř
Veronika Urbánková 2.tř

Další umístění nebyla hodnocena
Úspěšní soutěžící obdrželi upomínkový předmět.
Hodnocením soutěže z posledního čísla ŽOP byla ukončena tato znalostní
soutěž o regionu. Je škoda, že zájem o soutěžení projevovala pouze úzká
skupina dětí ze školy, a že na některých odevzdaných pracích byla znát
významná účast rodičů nebo starších sourozenců. Z toho důvodu nebyly v tomto
kole další ceny uděleny a soutěž byla ukončena. Těm, kteří poctivě soutěžili a
projevovali zájem o svoji obec děkujeme a přejeme hodně studijních úspěchů .

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

Kresba královny Konstancie od Kateřiny Hamanové
a text od Veroniky Urbánkové uzavírají zajímavou soutěž.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Ve škole to stále žije
Začátek nového roku byl v našich školách opět ve
znamení uzavírání klasifikace 1. pololetí školního roku a
především příprav na V. školní ples. Ještě před koncem
pololetí jsme měli ve škole zápis žáků do 1. třídy.
Dostavilo se celkem 24 dětí v doprovodu rodičů a často i
sourozenců. Paní učitelky pro ně měly připravenu řadu
zajímavých úkolů, kterými nenásilnou formou zjišťovaly
zralost pro vstup do základní školy. Zápis probíhal ve
velmi příjemné a radostné atmosféře. Po zhodnocení
výsledků zápisu a po konzultací s učitelkami MŠ jsme se
dohodly, že některým dětem doporučíme odklad povinné
školní docházky o 1 školní rok a odešleme je na vyšetření do PPP Brno. Některé
odklady jsou již vyřízeny, u některých dětí čekáme na názor právě z PPP.
Vypadá to, že v příštím školním roce budeme mít ve škole 18 nových
prvňáčků, z toho 7 z Předklášteří, 6 ze Štěpánovic a 5 z jiných obcí. Tím se
nám však zkomplikovala situace v mateřské škole, kde se nám díky tomu
neuvolnilo tolik míst pro nové děti, s kolika jsme počítali. K zápisu do mateřské
školy, který se konal 8.3.2011, přišlo celkem 23 dětí, přijmout jich budeme moci
maximálně 12.
Také zápis dětí v mateřské škole byl příjemným setkáním s novými dětmi a
jejich rodiči. Děti si ve školce pohrály, dostaly na památku několik drobných
dárečků a sladkost a většině z nich se ani nechtělo domů. Škoda, že nemáme
v mateřské škole větší kapacitu a nemůžeme vyhovět všem zájemcům o umístění
dítěte.
Na konci ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy Podhorácké muzeum, kde pro ně
byly připraveny výtvarné dílničky s loutkářem panem Maloněm. Žáci si pod jeho
vedením tvořili dřevěné loutky a hračky podle vlastní fantazie. Z výrobků, které si
mohli odnést domů, měli velkou radost.
V únoru jsme požádali rodiče a žáky naší školy o vyplnění dotazníků do
dotazníkového šetření Mapa školy pro vlastní hodnocení školy. Vyhodnocení
firmou Scio bude samozřejmě zveřejněno.
22.2.2011 jsme ve spolupráci s lyžařským oddílem TJ Sokol Předklášteří
uspořádali lyžařské závody v areálu Hodonín u Kunštátu. Přihlášení žáci a
také některé učitelky závodili a potom ještě volně lyžovali na krásně upravené
sjezdovce. Žáci, kteří fandili, se po závodech přemístili do Aquaparku
v Boskovicích. Pod dohledem svých učitelek si pěkně zaplavali a pobavili se na
tobogánu, v divoké řece a na dalších atrakcích. Tento den se nám vydařil a
žákům se velmi líbil.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Na náš tradiční maškarní karneval 6.3.2011 přišlo asi 80 krásných masek
převážně dětí předškolního věku. O zpestření se postarali účinkující s balónkovou
show a hudbu zajistil pan František Trnčák. Děti si zatancovaly, zasoutěžily,
dostaly medaile a sladkost a byly spokojené. Dobře se bavili i rodiče, někteří si
také zatancovali.
Měsíc březen byl v naší škole ve znamení návštěv dětského oddělení
Městské knihovny v Tišnově. Páťáci byli na besedě o naučné literatuře, žáci 2.
a 3. třídy na besedě Kouzlo pohádkové ilustrace Jany Ondrušové – Wünschové a
žáci 4. třídy na besedě o spisovatelce Martině Drijverové a o organizaci knihovny
jako takové.
Všechny besedy byly pro žáky velmi zajímavé, poučné a několik žáků se nově
zaregistrovalo mezi nové čtenáře. A to je moc dobře, protože dětí, které si
pravidelně samy čtou, bohužel ubývá.
21. března 2011se žáci 2. – 5. ročníku zapojili do mezinárodní matematické
soutěže Klokan 2011, druháci a třeťáci v kategorii Cvrček, čtvrtá a pátá třída v
kategorii Klokánek. Zkusili si vyřešit zajímavé příklady, ve kterých mnohdy
rozhoduje logická úvaha a dobré přečtení zadání než nějaký výpočet.
Ani v roce 2011 nezapomínáme na kulturu. Děti MŠ měly divadlo ve školce
– divadelní společnost z Hodonína zde 2.2. předvedla hru „Malý čaroděj“, 21.2.
se vydaly do divadla Radost do Brna na pohádku „Jen počkej hlemýždi“ a 2.3.
jely spolu se žáky 1.a 2.třídy do divadla Polárka v Brně na představení
„Kutilové“. Starší žáci byli 9.2. v Radosti na pohádce „Mlsný drak a Čárymůra“
a 23.3.v Polárce na představení „Bořík a spol.“
Vzdělávali jsme se také ve školském zařízení pro environmentální
vzdělávání Lipka v Brně. 12. ledna zde byli žáci 3. třídy na programu Zimní spáči
i nespáči a žáci 4. třídy na programu Letem světem. Děti z MŠ navštívily
odloučené pracoviště v Brně - Soběšicích Jezírko a zúčastnily se programu
Mravencovo desatero.
Zatím poslední akcí, kterou jsme se žáky absolvovali, bylo vystoupení dětí
MŠ a žáků ZŠ na posezení seniorů v neděli 17.3.2011na OÚ v Předlášteří. Jejich
setkání jsme zpestřili tanečními čísly.
Od února po celé druhé pololetí školního roku budeme jezdit na plavání do
plavecké školy Rybka v Brně – Řečkovicích. Velmi se nám tam líbí a zdá se nám,
že výuka zde je mnohem intenzívnější a kvalitnější než v Kuřimi. Uvidíme na konci
školního roku.
Upozorňujeme rodiče i veřejnost, že jsme obnovili stránky školy
www.zspredklasteri.cz

Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Předklášteří

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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V příštím školním roce se na mnohé zájemce o umístění dětí
v Mateřské školce v Předklášteří nedostane. Zájem rodičů totiž
značně překračoval kapacitu zařízení.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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800 let od narození sv. Anežky České
V roce 2011 oslavujeme 800. výročí narození jedné z nejvýznamnějších světic a
české patronky sv. Anežky České.
Narodila se v roce 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a
královny Konstancie Uherské, zakladatelky kláštera Porta coeli, v současnosti
významné národní kulturní památky nacházející se v obci Předklášteří. Královská
dcera Anežka mohla žít pohodlně jako manželka některého z evropských
panovníků. Rozhodla se však zasvětit svůj život raději chudým a nemocným.
Založila rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou. Stala se abatyší klarisek sv.
Františka v Praze. Proslula svým milosrdenstvím a již její současníci ji pro její
dobrotu označovali za svatou. Anežka zemřela 2. března 1282. V roce 1874 byla
Anežka prohlášena za blahoslavenou. Svatořečena byla 12. listopadu 1989.
(Jejímu svatořečení dlouho bránila skutečnost, že nebylo možné nalézt Anežčiny
ostatky.)
Počínaje rokem 1989 se koná v Předklášteří v listopadu každoročně „Anežská
pouť“ při příležitosti svátku sv. Anežky České. Slavnostní mši svatou konanou
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie celebrovala v průběhu uplynulých 21 let řada
významných církevních osobností jako Mons. Václav Malý, světící biskup pražský,
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a
další. Po všechny roky bohoslužbu doprovázel zpěvem Akademický pěvecký sbor
Moravan z Brna.

Pověsti a příběhy z našeho regionu
Zlatonosný Besének
Pravděpodobně dobře znáte nápis na zdi tišnovské radnice:
„Květnice hora, Besének voda
jsou dražší než celá Morava“
Vyjadřuje jistě především lásku k rodnému kraji. Dochovala se však pověst, která
dává tomuto nápisu i mnohem materiálnější smysl:
V jednom místě na úpatí hory Květnice se Besének nejvíce „zakousl“ do jejího
boku. Zde se nachází skála hustě zarostlá mechem, kapradím a ostružinami. Za
nimi se údajně ukrývá tajemný vchod do hory. Tudy se prý kdysi Besének ztrácel
v podzemním labyrintu chodeb Květnice a na jiném místě z hory vytékal. Vypráví
se, že v dávných dobách jeho vody přinášely zlaté lístky, ale když z hory opět
vyšel, byl jeho písek na zlato chudý. Lidé usoudili, že se zlato po staletí ukládalo
v nitru hory. Podzemní chodby Květnice podle pověsti ukrývají tajemné pokladnice
s bohatou náplavou zlatých lístků. Nynější tok Besénku a jeho ústí do řeky
Svratky se za staletí změnilo. V jeho vodách se již zlato nenachází. Besének je
dnes především malebným potokem, který láká k vycházkám, a významným
místem pro chov ryb.
(Podle knihy Karla Fice Z kraje od Pernštejna k Veveří)
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 25 -

M. Kulhánková

Život obce Předklášteří

PLESOVÁ SEZÓNA 2011
VI. OBECNÍ PLES
Začátkem roku 2011 se v sále
obecního úřadu konal již 6. obecní ples.
S jeho přípravou se začalo už koncem
roku 2010, aby vše mohlo být 9.ledna ve
20 hodin uchystáno k slavnostnímu
zahájení. O místa na plese byl velký
zájem a také tradičně byl prodej
vstupenek doprovázen mnohými zmatky.
Nic ale nezabránilo tomu, aby večer
zazněly první tóny hudby a na parket
vkráčela děvčata z tanečního souboru
z Drásova, která již poněkolikáté, ples
svými tanečními kreacemi
zahájila.
Ples se opět vydařil, ne všichni byli ale
spokojeni s hudbou, která po celý večer hrála, ale tak už to vždycky bývá, že není
možné se zavděčit všem. Zato tombola,byť byla letos chudší než v jiných letech, t
mnohé odměnila pěknými výhrami. Věřím, že také další plesy, pořádané v tomto
sále, budou návštěvníky dobře hodnoceny, a že pro ty, kteří je rádi navštěvují
přinesou kvalitní dobrou zábavu.
PLES ŠKOLY
Konec roku znamenal mnoho práce pro pedagogy i pro žáky – připravoval se
školní ples.Učitelky školy nacvičily se svými žáky předtančení – nádhernou
polonézu, která byla důstojným zahájením našeho jubilejního plesu. Chtěla bych
touto cestou moc poděkovat všem rodičům za to, že byli ochotni připravit
dětem krásné oblečení a pomohli tím
podtrhnout slavnostní ráz akce. Také
tombola byla díky sponzorům a
rodičům velmi bohatá a rozmanitá. I
jim patří náš velký dík za pomoc při
zdárném průběhu plesu. Již nyní se
těšíme na VI. školní ples 2012. Výtěžek
z plesu a z adventního jarmarku, který
jsme uspořádali na konci roku 2010, bude
samozřejmě použit pro děti. K MDD jim
uspořádáme zase krásný výlet, na konci
školního roku závody s cenami apod.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
V pátek 18. 02. 2011 uspořádala TJ Sokol Předklášteří 2. Sokolské šibřinky
na téma „Z pohádky do pohádky.“ Ve slovníku spisovného jazyka českého se
dočteme, že šibřinky jsou "masopustní maškarní zábava s určitým tematickým
rázem". Jako další význam uvádí slovník "žerty, šašky".
V zaplněném sále OÚ Předklášteří si za doprovodu kapely Tři na Tři band
přišlo zaskotačit a „trsnout“ na 70 pohádkových masek. Dlouhou chvíli si masky
zkrátily tancem s balónkem na čele, který vyhrála sněhurka s mušketýrem. Za
tanec získali malou pozornost. Kulturní program nám vyplnila břišní tanečnice
z TJ Sokol Předklášteří. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení a bohatá tombola.
Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům, kteří se svými příspěvky
zasloužili o zdárný průběh této veselé akce.
O půlnoci proběhlo losování 15 cen hlavních výher a vyhlášení nejlepší
masky večera. Nejvíce se líbily masky Dlouhý,Široký,Bystrozraký a rodina
Simpsonova. Finanční výtěžek z této akce je určen pro potřeby dětí a mládeže
z TJ Sokol Předklášteří. Věříme, že se tato akce všem líbila. TJ Sokol Předklášteří
děkuje všem organizátorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu celého večera.
Andrea Topinková

VÝROČÍ V ROCE 2011
Připomínáme výročí, vztahující se k obci Předklášteří, v roce 2011:
800 let - od narození sv. Anežky České, dcery zakladatelky kláštera Porta coeli
královny Konstancie (1211)
300 let - od vytvoření sochy sv. Jana Nepomuckého v Předklášteří, která se
nachází ve výklenku domu č.p. 1003 (1711)
150 let - od roku 1861, kdy se po předchozím zrušení císařem Josefem II
klášter Porta coeli stal opět majetkem církve (majitelem se stal
cisterciácký mařídolský klášter v Horní Lužici v Sasku)
130 let - od velké povodně v Předklášteří (1881)
120 let - od postavení budovy školy v Předklášteří, která po několika přestavbách
a opravách slouží svému účelu dodnes (1891)
120 let - od převedení ulice pod Květnicí (od splavu k továrně p. Müllera), která
do té doby patřila obci Předklášteří, do majetku Tišnova (1891)
110 let - od obnovení řeholního života v klášteře Porta coeli (1901)
110 let - od vysvěcení novogotického konventního kostela Nanebevzetí Panny
Marie (tzv. kaple) v areálu Porta coeli (1901)
110 let - od postavení dřevěného kříže na Květnici na památku obnovení
řeholního života v klášteře Porta coeli (1901)
95 let - od postavení budovy Mateřské školy v Předklášteří (1916)
10 let - od uvedení Domova důchodců v Předklášteří (nyní Domov pro seniory)
do provozu (2001)
Literatura: Václav Oharek, Tišnovský okres; Rudolf Klátil, Dějiny Předklášteří a Tišnovského
kláštera Porta Coeli, Karel Fic, Josef Zacpal, Tišnovsko, Kronika obce Předklášteří
M. Kulhánková
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Ranč Loučka- naše aktivity v roce 2010
Kromě vyjížděk do krásné přírody v okolí ranče a výuky jízdy na koni pro
soukromé osoby, probíhaly již dva jezdecké kroužky současně – a to pro
mladší děti od 8 – 11 let a jezdecký oddíl pro starší účastníky od 12 let. Na jaře
proběhlo několik kurzů ovladatelnosti koní pod vedením Zuzky Prokopové. Od
května jsme připravovali společně s dětmi z dětského domova Maruškou a
Františkem a našimi poníky Badyánem a Šárkou společné vystoupení na den
národnostních menšin, které se konalo v Tišnovském amfiteátru.V letních
měsících byly zorganizovány 4 turnusy soustředění v agility, které absolvovalo
přes 40 účastníků a 2 turnusy soustředění s koníky pro 20 dětí.
V září byl zorganizován kurz SIMULACE pod vedením Pavla Zieglera. Účastníci
se vžívali do pozice koní a sami na sobě zkoušeli praktiky výcviku.
Od září také probíhají pravidelné čtvrtky s dětmi z dětského domova. Děti nám
chodí pomáhat s večerní péčí o koníky a zároveň probíhá pedagogicko
psychologická práce s koníky a zároveň ježdění se cvičením.
6. 11. proběhla Hubertova jízda, která byla pojata netradičně. Účastníci se
prošli se svými koníky 3 hodinovou procházkou, po obědě byly uspořádány
závody v ovladatelnosti koní.
Na svatého Martina již tradičně za tisovskými dětmi přijel Martin na svém bílém
koni.
Na Mikuláše proběhl již čtvrtý ročník Mikulášské jízdy Předklášteřím.
Lásce k přírodě se musíme také učit.
Rodiče učí lásce k přírodě své děti
různými způsoby, například chodí na výlety a
poznávají krásy okolí, učí je obdělávat zahrádku
nebo, a to je nejúčinnější, pořídí své ratolesti
nějaké živé zvířátko. Ať se naučí poznávat
potřeby těch druhých, starat se o ně, radovat se
s nimi a někdy želet za jejich ztrátou.
Jiné to je s dětmi, které nemají to štěstí
vyrůstat ve své původní rodině a starají se o ně
tety a strejdové v dětském domově. Jen
málokde se podaří skloubit provoz domova
s předpisy, aby děti mohly mít nablízku
nějakého domácího mazlíčka. Tam, kde to
nejde, je třeba hledat jiné cesty, jak dětem
nenásilně vštěpovat lásku ke všemu živému,
potažmo k celé přírodě.
V našem Dětském domově v Předklášteří
se podařilo spojit příjemné s užitečným, a to
v spolupráci s lidmi z „Ranče Loučka“. Jde o jezdecký a kynologický areál na
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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konci obce Předklášteří na břehu řeky Loučky. Naše spolupráce se datuje již od
roku 2007, kdy jsme se zapojili do projektu „Já mám koně“ financované z
prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. Naučili jsme se nebát zvířat, brát je
jako své neodmyslitelné kamarády, za kterými se rádi vracíme. Měli jsme možnost
se zapojit do kynologického výcviku v projektu „Děti se psy“, uspořádali jsme
několik úspěšných víkendů se spaním u koní a odměnou nám byla i účast na
různých akcích pořádaných pod záštitou „Ranče Loučka“. Jako například Dětský
den, Jízda Mikuláše, čertů a andělů, Benefiční vystoupení na znovu obnovení
ranče po požáru aj. V tomto školním roce 2010/2011 se nám podařilo uspět ve
výběrovém řízení Nadace Terezy Maxové dětem a získali jsme nadační příspěvek
na „Jezdecký kroužek“. Každý týden skupina dětí navštěvuje „Ranč Loučka", kde
se učí obsluhovat koně, hřebelcovat, sedlat i krmit. Nacvičovat jízdu na koni, jeho
ovládání za dopomoci i samostatně. Seznámují se se všemi zvířecími obyvateli
ranče (koni, kočkami, psy a králíky) a pomáhají s jejich opatrováním. Nedílnou
součástí je i práce spojená s obsluhou koní,
abychom měli ucelený obraz o chodu a
náročné
práci
v celém
jezdeckém
a
kynologickém areálu. Projekt probíhá od září
roku 2010 do června roku 2011. Zúčastní se
ho 16 dětí a 4 vychovatelé – tety a strejdové
jako doprovod. Na závěr budou mít děti
možnost si opět vyzkoušet, jaké to je na ranči
během víkendového pobytu a přespí přímo u
koní.
Za ty roky jsme zjistili, že žádný „smrad“
a špína nás neodradí od toho zážitku se
podívat na svět z hřbetu koně nebo přitisknout
se a hladit kočičku v náručí. Jsme moc rádi, že
stále hodně lidem záleží na tom, aby naše
příroda byla krásná a zvířata v ní mohla
s námi žít v symbióze. Jsme rádi, že toto
poselství může díky spolupráci s Nadací
Terezy Maxové dětem předávat. Za všechny, kdo se na projektu podílí, moc
děkujeme.
Koordinátorka projektu Bc. Zdeňka Molíková

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME

Dne 13.1.2011 tomu byl rok, co nás navždy
opustila naše nejmilovanější maminka, babička,
prababička,tchyně,teta a švagrová
paní Marie Hlavůňková
Tiše vzpomínáme dcery Marie, Božena,
Břetislava a syn Břetislav s rodinami

Odešla tiše bez rozloučení – dne 8.května to již bude
sedmý smutný rok, co nás opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní Emílie Lorenzová.
Je těžko bez tebe žít, v našich srdcích na vždy tě
budeme mít.
S láskou vzpomínají – manžel Zdeněk, dcera
Ivana s rodinou, syn Zdeněk s rodinou
.

„Vzpomínky zůstávají“
Dne 9.května 2011 tomu bude 7 roků, co nám zemřel náš syn
Luděk Vejrosta.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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NÁVŠTĚVA Z TELČE
V sobotu 26.2.2011 jsme v obci přivítali návštěvu delegátů z MAS (místni akční
skupina ) Telčsko. Zástupci tohoto regionu se zastavili v mikropregionu Porta
v rámci své poznávací cesty po podobných svazcích na Moravě. Projevili zájem o
naše aktivity a v sále OÚ shlédli prezentaci Mikroregionu, kterou jsme předvedlí
na semináři o mikroregionech v Havlíčkově Brodě, který pořádal Ústav územního
rozvoje ČR v listopadu minulého roku. V rámci návštěvy jsme jim ukázali klášter
Porta coeli a dohodli jsme se, že také navštívíme jejich mikroregion, kde budeme
hledat inspiraci pro další práci našeho svazku.
KOŠT SLIVOVICE
Dne 2.dubna uspořádala obec Železné pod patronací Mikroregionu Porta již 4.
ročník akce s názvem „Košt slivovice“. I když v loňském roce se švestek příliš
neurodilo, tak vzorků do soutěže o diplom a trofeje v podobě keramických karaf
se sešlo 27. A nebyly to vzorky ledajaké. Hodnotitelé mohli ochutnat voňavou
meruňkovici, kalvados a také bylo něco na zub pro ty, kteří koštovat nemohli a
zúčastnili se tohoto klání v roli taxikářů. K dobré pohodě pozdního odpoledne
přispěla cimbálová Javorníček muzika z Brna, která nevtíravým hudebním
doprovodem, při kterém se daly dobře vychutnávat dary přírody a diskutovat nejen
o kvalitách tohoto nápoje podmalovala celý program. Vítězem se stala slivovice
pana Záluského ze Železného, druhou příčku obsadil starosta z Kalů pan Synek
a třetí pan starosta Tichý z D.Louček. Zajímavostí je, že vítěz pochází také
z Kalů, takže pro zájemce o dobrou slivovici a vítězství v koštu máme tip pro příští
ročník soutěže - švestky sbírejte na Kalech nebo v D.Loučkách.
KDYŽ DOBRÉ SKUTKY ROZKVÉTAJÍ - PODĚKOVÁNÍ OBCÍM
MIKROREGIONU
Velké poděkování pro dámy, které z dobrého srdce a zdarma pletou obvazy pro
nemocné postižené malomocenstvím.
Velké poděkování také všem obcím, sdružených v Mikroregionu Porta, za finanční
prostředky na zakoupení pletací příze Sněhurka.
Velké poděkování našemu panu starostovi Nahodilovi za poskytnutí automobilu
na přepravu obinadel do Uherského Hradiště.
V roce 2010 jsme napletly 850 ks těchto obinadel, které byly předány do Charity
v Uherském Hradišti a odtud poputují ke svému cíli. Uvedu vám některé z těchto
cílů - Centrální nemocnice St. Hospitál Boluba v Catolic Dioecese of Jinja, kde
poskytují pomoc 500 000 pacientům postižených leprou a prosí, abychom jim
zůstali věrni s pomocí i v dalších letech. Další pomoc směřuje do Středoafrické
republiky do střediska v městě Bangui s nemocnicí malomocných A/M Amecizia
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Missionari, pod správou karmelitánů, s návazností na karmelitány od Pražského
Jezulátka. Zde 95 % obyvatel žije v nelidských podmínkách, děkují dárcům za
pomoc a píší, že jedině láska může spasit svět, vše ostatní je ztracený čas.
Poděkování za obinadla přichází z indické Kalkaty, od Misionářek lásky bl. Matky
Terezy - Missiomaries of charity Nirmala Shisu Bhavan. V děkovném dopise píší:
Nikdy neříkáme, nyní máme dostatek! Nikdy! Nikdy!
Rok 2010 byl čtvrtým rokem naší pomoci těmto postiženým lidem. I nadále,
pokud to bude možné, budeme s touto pomocí pokračovat.
Krásné věci jsou nesnadné, státem nejsou dotovány, proto nám prosím všichni
dárci zůstaňte věrni.
M. Hájková
Orientální břišní tanec
Břišní tance zaznamenávají v poslední době značnou popularitu a získávají stále
větší oblibu u mnoha žen a dívek, pro které se stávají vyhledávanou pohybovou
aktivitou. Pokud patříte mezi ty, které se nebojí vyzkoušet něco nového, tak břišní
tanec je pro vás to pravé, neboť při břišních tancích se fantazii meze nekladou.
Neváhejte a přijďte mezi nás:
- rozproudíte svou životní energii tímto typicky ženským tancem
- oceníte jeho blahodárné účinky na Váš zdravotní stav, správné držení těla a na
psychickou kondici
- naučíte se správně taneční prvky
Kdy a kde: každý čtvrtek v 19.30 v tělocvičně ZŠ a DD Předklášteří
Co s sebou: pohodlné oblečení, nejlépe v pase do gumičky, šátek k uvázání přes
boky (jakýkoliv), tančíme bosky nebo v cvičkách s měkkou podrážkou
Cena:

hodinová lekce 20,-- Kč

Kurz vede: Lucie Mácová

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Pro příznivce Pavla Dobeše, připravila na začátek
dubna kulturní komise jeho koncert. Zpěvák,skladatel a
spisovatel, který již dvakrát kandidoval do Senátu a
jednou do Evropského parlamentu se v Předklášteří
představil se svým svérázným, jemným humorem a
samozřejmě také se známými hity ze své tvorby jako
jsou Jarmila, Pražce, Zpátky do trenek, Puerto Montt
a dalšími známými písněmi.
Se svým partnerem Tomášem Kotrbou, který předvedl
virtuózní hru na kytaru, určitě nikoho nenudili.
Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk spokojených
posluchačů.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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