Život obce Předklášteří

Zamyšlení nad letní nebo okurkovou sezónou?
Blíží se závěr školního roku, čas letních dovolených a
zejména nejoblíbenější roční doba dětí školou povinných,
kterou je léto se svými prázdninami, tábořením, hrami
a koupáním ať už v moři nebo v rybníce za vsí u babičky.
Plánování dovolených a prázdninových pobytů bývá před
nástupem léta tématem úvah i rozhovorů. Ve svém
zamyšlení se chci dotknout jiného tématu a to je téma,
které zajímá nás na všech obcích a to jsou příjmy do
rozpočtu obcí. Neustálé hádky mezi politickou reprezentací, kterou jsme si ve
volbách zvolili, neřešení závažných problémů země, které se dotýkají každého
z nás, oddalování řešení
problematiky důchodové reformy, zdravotnictví,
havarijní dopravní infrastruktury a dalších bolavých témat každodenního života
občana, už otravují snad nás všechny. Tyto otázky se nás sice dotýkají někoho
více, někoho méně, ale na obcích je nevyřešíme. Koncem května jsem se
zúčastnil XII. Sněmu Svazu měst a obcí ve Zlíně. Kromě výše uvedených otázek,
na které odpovídali celé dopoledne ministři Drábek a Jankovský nás starosty
nejvíce zajímalo řešení tzv. RUD – rozpočtového určení daní, tj. změní-li se
poměr mezi platbami do rozpočtů obcí a velkých měst, který je v současnosti
diskriminuje právě obyvatele obcí a měst do velikosti 100.000,- obyvatel ve
prospěch čtyř měst, kterými jsou Praha,Brno, Ostarva a Plzeň. Tento nepoměr je
dlouhodobě kritizován a také dlouhodobě neřešen. Sněm přijal k tomuto bodu
usnesení, kde žádá o předložení návrhu zákona o rozpočtovém určení daní, který
by co nejvíce reflektoval objem veřejných služeb, zajišťovaných obcemi a
zdůraznil, že celkový objem sdílených daní musí zohlednit trvalý přenos výdajů
z úrovně státu na samosprávu. (např.školství,doprava atd.) Ještě dále postoupili
delegáti III. celorepublikového sněmu celostátního hnutí „Starostů a nezávislých“,
kde prezentoval ministr financí návrh novely RUD, ve kterém se mění poměr
sdílených daní pro obce do 100.000 obyvatel v jejich prospěch. Pro velikostní
kategorii naší obce by to znamenalo z dnešních cca 6.900 Kč na obyvatele
zvýšení na 9.200 Kč na hlavu. Nově se zavádí kritérium počtu žáků ve škole a
zvyšuje se kriterium počtu obyvatel se ze současných 3% na 10%. Nyní bude
záležet na politické reprezentaci a zejména na městech Praha, Brno, Plzeň a
Ostrava jak budou solidární a ochotni „strávit“ úbytek příjmů do svých rozpočtů.
Jestli se blýská na lepší časy, je předčasné hovořit. Mám vážné obavy, že tento
boj o finanční prostředky obcím bude dlouhodobý a nelehký.
Po několika odkladech z důvodu výměny ministra životního prostředí a dalších
problémů na státním fondu životního prostředí byla konečně v květnu vyhlášena
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výzva k podání žádostí na podporu pořízení kompostérů pro občany a pro
podporu na vybudování komunitní kompostárny v obci. Obě žádosti byly již od
podzimu připravené, takže mohly být okamžitě podány. Připravuje se ještě projekt
na revitalizaci parku a také na tento projekt bude podána žádost o dotaci.
Úspěchem skončila žádost o výstavbu bytů podporovaného bydlení, kde obec
získala příslib dotace ve výši 4,550.000,- Kč na stavbu sedmi bytů. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, která by měla být v létě
zahájena. S jejím dokončním se počítá v příštím roce. Společně s ostatními
obcemi z Mikroregionu Porta byla podána žádost na Jihomoravský kraj o dotaci
na mobiliář do obcí z programu rozvoje venkova DT7. Žádost byla schválena, i
když požadovaná částka byla mírně ponížena, tak v naší obci by mělo přibýt
několik odpadkových košů, květinových mís, laviček a čekárna na zastávce před
samoobsluhou Kijos. S umístěním odpadkových košů se počítá také na nově
zbudované cyklostezce na soutoku Svratky s Loučkou.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné letní dny, dostatek odpočinku ať
budete trávit dovolenou doma nebo na cestách, dětem prázdniny takové jak mají
být se sluncem, vodou, s hrami a s prázdninovým dobrodružstvím, aby mohly
1.září ve zdraví a v plné síle nastoupit do dalšího ročníku školy.

Graf, který byl prezentován na III. sněmu starostů a nezávislých a na kterém je
znázorněn současný a navrhovaný stav.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Informace z jednání 14.dubna 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového
opatření č. 1/2011 RO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce za 1.čtvrtletí
r.2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením nábytku ze školní družiny podle
předloženého likvidačního protokolu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru JmK ukončení
nájemní smlouvy na pronájem budovy ZŠ a DD a ukládá prověřit zájem JmK
realizovat návrh obce na rozšíření domova seniorů.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem odprodeje pozemku p.č. 324/36
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedením směny pozemků p.č. 298/3
(30m2), a 298/2 ,(39 m2) za stejnou část pozemku p.č. 299/6 a se záměrem
odprodeje zbývající části pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu příprav na podání
žádostí na zbudování komunitní kompostárny a o kompostéry na bioodpad pro
občany a dále informaci o podané žádosti na vybudování bytů chráněného
bydlení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání o neoprávněném
ukládání odpadu v katastru obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravách na opravy
vedlejších komunikací v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o závěrečném účtu Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o požadavku poskytnout půjčku
Svazku VaK na podíl odkupu akcií a souhlasí s tímto záměrem. Ukládá svolat
ZO k odsouhlasení půjčky, přistoupí – li Svazek k tomuto způsobu financování
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení práce tajemníka MP
a o přípravě VH MP.
Schvaluje navržené delegáty na valnou hromadu MP dne 9.5.2011.
Informace z jednání 9.června 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového
opatření č. 2/2011a č.3/2011 radou obce a ukládá prověřit možnost uložení
volných fin. prostředků na term. vklad.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2010 včetně zprávy nezávislých auditorů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí,
Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno o výsledku hospodaření obce za rok 2010
s výrokem – Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na výstavbu pečovatelských bytů
v předběžné výši 4.550.000,- Kč a ukládá zajistit zahájení výstavby v srpnu 2011
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Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z PRV JmK a ukládá zajistit
nákup mobiliáře a jeho rozmístění
podle návrhů v žádosti. Souhlasí
s dofinancováním akce z prostředků obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru odkoupení pozemků p.č.
298/2 a 298/3, které jsou pod obecní komunikací za odhadní cenu. Ukládá
vyžádat od majitele pozemků cenový návrh, zpracovaný autorizovaným znalcem.
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou usnesení č.77/2011 o zmocnění RO
k přijímání rozpočtových opatření a upravuje usnesení ze 17.2.2011 takto:
ZO zmocňuje RO k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000,- Kč.
Jedná-li se o přesun mezi závaznými ukazateli rozpočtu , předkládá provedené
rozpočtové opatření ZO ke schválení. O provedeném rozpočtovém opatření
v rámci jednoho paragrafu informuje ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podaných žádostech na
kompostéry pro občany a komunitní kompostárnu .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednáních vedoucích ke
zprovoznění galerie „Nad branou“ a ukládá pokračovat v přípravách na zahájení
provozu tak, aby v sezóně 2012 mohla být galerie v provozu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o důvodech zřícení ohradní zdi u
kláštera a o výsledku statického posudku. Ukládá řešit s JmK způsob opravy a
úhrady nákladů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě festivalu duchovní
hudby 11.9.2011 a souhlasí s přijetím finančních příspěvků od partnerů festivalu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě vánočního koncertu
MP a ukládá předložit nejpozději v září 2011 rozpočet akce ke schválení.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem na propojení lomu na
Dřínové s komunikací 385/II. Záměr je v rozporu se stávajícím i připravovaným
ÚP, a kromě toho, že narušuje přípravy obce napojit se novou cyklostezkou na
již budovanou cyklostezku v obci Štěpánovice, tak neúměrně zatěžuje obec
Předklášteří, která je již dost zatížena průjezdy vozidel z lomu V Mezihoří, další
dopravou vozidel s kamenivem. ZO odmítá jednat i o případném variantním
řešení této dopravy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě rekonstrukce topení
v ZŠ a ukládá zajistit dofinancování přesunem 700.000,- Kč z prostředků
určených pro zahradu MŠ v r.2011. Zbývající prostředky zajistí škola úspornými
opatřeními ve vlastním rozpočtu.
Zastupitelstvo obce
souhlasí s převodem částky ve výši 3.142,49 Kč
z hospodářského výsledku školy v r.2010 do rezervního fondu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na vyřazení vadného monitoru od
počítače z knihovny
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o náplni smlouvy s Kometou
Group
Zastupitelstvo obce ukládá informovat zájemkyni o výsledcích projednání její
žádosti na zřízení lesní mateřské školky v katastru obce v ZO.
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Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Častým dotazem na obecním úřadě je, jak postupovat, pokud chceme někomu
zrušit trvalý pobyt osobě, která se již na drese nezdržuje a není vlastníkem nebo
spoluvlastníkem nemovitosti. Nejčastějšími důvody pro zrušení bývá obava
z případné exekuce.
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo
vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana
k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt. Přitom musí
být splněny obě tyto podmínky. Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18
let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho
vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan
hlášen k trvalému pobytu.Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci
důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu prokázat(navrhne svědky, kteří
budou písemně předvoláni k ústnímu jednání). Bohužel zákon nestanovil dobu,
po kterou by se osoba na adrese neměla zdržovat, aby jí mohl být zrušen trvalý
pobyt. Přihlíží se proto k dalším okolnostem.O zrušení trvalého pobytu rozhoduje
ohlašovna v místě trvalého pobytu ve správním řízení.
K zahájení řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu je třeba předložit:
a) písemnou žádost, která musí obsahovat
- jméno, příjmení, datum narození žadatele, jeho trvalý pobyt nebo jinou
doručovací adresu
- základní údaje o osobě, které má být pobyt zrušen(jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu)
- důvody podání žádosti (podrobněji rozepsat)
- vlastnoruční podpis žadatele
- doklady o vlastnictví bytu nebo domu (aktuální výpis z katastru nemovitostí,
který lze pořídit na úřadě za poplatek přes CZECH POINT, nebo nájemní
smlouvu
- dohodu o užívání bytu, byla-li uzavřena mezi žadatelem a osobou, které se
má rušit trvalý pobyt
- v případě soudního vystěhování i rozhodnutí soudu
V případě zjištění nedostatků (neúplné údaje a potřebné doklady), bude žadatel
vyzván k jejich odstranění. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je
místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi
pobyt úředně zrušen.
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude žadateli i účastníkům
písemně doručeno.
Zároveň občan, kterému byl trvalý pobyt zrušen, je povinnen podle ust. § 14
odst. 1 písm.c)zák.č.328/1999Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech) požádat o vydání nového
občanského průkazu do 15 pracovních dnů, po dni, kdy nabylo právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu. V případě porušení
této povinnosti se jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek podle §
16 a odst. 1 písm.b) zák. o občanských průkazech, za což mu může být jako
sankce uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.
Upozorňuji občany, kterým byl trvalý pobyt zrušen, aby si v jejich zájmu na poště
zajistili doručovací adresu, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením
v doručování důležitých korespondencí.
Neberte prosím tento článek jako návod, ale pouze jako radu. Někdy stačí
s občanem , kterému má být trvalý pobyt zrušen, promluvit z pozice úřední osoby
a hledat jiné možné alternativy. Už několikrát se podařilo správnímu řízení
předejít. Není v zájmu obce a snad ani občana, aby přibývalo lidí s trvalým
pobytem na adrese úřadovny.

INFORMACE POVODŇOVÉ KOMISE
Dne 7.června 2011 proběhlo jednání povodňové komise města Tišnova a
správního obvodu, na kterém pro vodoprávní úřad - odbor životního prostředí
vznikl úkol informovat veřejnost o zákazu skladování jakýchkoliv materiálů na
březích toků a upozornit vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta toků a
sousedních vlastníků navazujících na tyto pozemky o jejich povinnostech.
Blíží se období letních přívalových srážek a z tohoto důvodu provedl odbor
životního prostředí namátkovou kontrolu některých toků. Bylo zjištěno, že na
březích toků jsou zbytky sena, ulpělé předměty z předchozích bouřek apod.
Považujeme za nutné upozornit vlastníky pozemků na povinnosti, které jim
ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tyto povinnosti jsou uvedeny v ust. § 50 a § 51 vodního zákona.
§ 50 - Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků
Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni
a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami
ve vodním toku,
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného
odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s
výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů,
zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky,
c) strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku,
vybudovaná před účinností tohoto zákona,
d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku,
e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu
povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například
plavebních znaků apod.,
f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i
správci vodního toku výkon jejich oprávnění,
g) strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může
povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to
neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích,
h) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.
§ 51 - Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků
(1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni
a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění,
b) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu
povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění
plavebních znaků apod.,
c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na
pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích,
d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.
(2) Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty
vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního
toku.
(3) Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda,
má nárok na její úhradu.
Ing. Vítězslav Marvan
vedoucí odboru životního prostředí
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ODPADY,ODPADY A OPĚT ODPADY
„Produkce komunálního odpadu se v posledních třech letech v Česku výrazně
zvýšila ze tří set na 530 kg na hlavu ročně, čímž se přibližujeme k průměru EU a
už tak nepatříme k zemím na chvostu odpadového žebříčku. Zároveň normativní
požadavky EU na ekologické způsoby a čisté technologie likvidace se stále
přitvrzují, což celý proces zdražuje,“
Zdražení poplatku za likvidaci domovního odpadu z pěti set na tisíc korun
avizovaného vládní koalicí, nebude v nejbližších pěti letech nejspíš konečné.
Zdražení poplatků za odpad může být brzy až čtyřnásobné
(Zpráva z tisku)
Tato krátká zpráva z tisku jenom shrnuje to, o čem se již dlouho diskutuje na
seminářích o odpadech a v odborném tisku. Jsou obce, které doplácí na každého
svého občana za likvidaci komunálního odpadu i více jak 1000,-Kč z obecního
rozpočtu. S uspokojením můžeme konstatovat, že v naší obci se daří udržet
poplatek pod max. limitem, který stanovuje zákon - 500,- Kč. Toto se daří jednak
neustálým informováním občanů o důležitosti třídění odpadů v obci a hlavně tím,
že převážná většina občanů si již uvědomuje, že třídění smysl má. Líbí se nám a
rádi na to poukazujeme, jak uklízená města a obce jsou u našich jižních a
západních sousedů, ale města bez odpadků a země bez skládek něco stojí. Např.
v Rakousku, v zemi, která je považována za jednu z nejekologičtějších v Evropě,
není max. hranice poplatku stanovena a ceny za likvidaci odpadů se pohybují
mezi 70 až 100 EUR na občana.
Bohužel ne všichni občané chápou tyto počty a ke snahám obce a ke vzhledu
obce nemíní přispívat. Gramotnost je v naší zemi 100%, aspoň to říkají statistiky,
ale stává-li se to, čeho jsme byli na jaře svědky ve Vísce a často jsme i jinde tak
se o tom dá pochybovat. Jinak si nedovedu vysvětlit nasypanou stavební suť
v kontejnerech na plasty, prázdné sklenice a shnilé zbytky jídel v kontejnerech na
papír a další odpadky umístěné tam, kde být nemají. Odvozová firma potom
takový kontejner odmítne odvézt a pracovníci obce jej musí vysypat a obsah
přetřídit. To stojí nejenom peníze, ale také
zbytečně strávený čas při napravování činů
bezohledných
občanů.
Chtěl
bych
poděkovat všem, kteří poctivě odpad třídí a
také si všímají těch, kteří jejich snahy kazí.
Jak obsah takového kontejneru vypadá se
můžete podívat na fotografiích na vnitřní
straně obálky,.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Přejeme si mít pěknou a čistou obec?
Uplynulo 2O let od obnovení samostatného působení obce Předklášteří.
Z historického hlediska je to doba velmi krátká, přesto pro rozvoj obce velice
významná. Změny jsou patrné na vzhledu obce a její vybavenosti. Občané, kteří
zde žijí tyto změny hodnotí většinou pozitivně a oceňují úsilí vynaložené na jejich
realizaci. Je možno říci, že samospráva, kterou reprezentují zastupitelé v čele se
starostou spolu s obecním úřadem jsou službou pro občany a snažili se během
svých funkčních obdob plnit co nejlépe svoji funkci.
Jistě by bylo vhodné úspěchy obce dokumentovat uspořádáním výstavky při
vhodné příležitosti.
Tvář obce se za uplynulých 20 let změnila k lepšímu. Změnili se i její občané?
To je otázka velmi obsáhlá, na niž najít správnou odpověď by vyžadovalo vzdělání
v oboru sociálních věd a podrobnou analýzu.
Pro moji úvahu bych tuto otázku zúžil na postoje občanů a jejich jednání ve
vztahu k obci, na pocit odpovědnosti ke svému okolí, k ochotě komunikovat o
společných zájmech občanů a sdružovat se pro jejich prosazení. Z tohoto pohledu
však cítím, že jsme dosti vzdáleni od naplňování zásad, kterými je charakte rizováno budování občanské společnosti. Svůj názor bych dokumentoval na
několika skutečnostech. Za příklad je možno vzít přípravu kandidátky
komunálních voleb a „ochotu“ kandidovat do obecního zastupitelstva nebo mizivý
zájem občanů o jednání veřejných schůzí zastupitelstva obce, kdy se často
rozhoduje o realizaci záměrů významných po stránce věcné i finanční, setrvalým
problémem je i dodržování pravidel pro třídění odpadu. Podívejme se jen do
velkokapacitních kontejnerů, co vše je považováno za biologický odpad.
K pocitu odpovědnosti občanů vůči svému okolí bych uvedl potřebu odbourat
lhostejnost vůči těm, kteří si neváží snahy prostředí obce zvelebovat, ale naopak
jim zřejmě dělá radost mohou – li něco poškodit, znehodnotit, rozbít. Příkladů, o
nichž se již v minulosti v našem obecním časopise psalo bych mohl uvést celou
řadu. V poslední době to bylo vytrhání části květinové výzdoby na našem
náměstíčku, opakované znečištění čekárny na autobusové zastávce,
posprejování pilířů lávky přes Svratku, poškození informačních tabulí OU a další.
Kdo to byl, nevím, ale jestli to byl Klášterák pak je jisté, že ke své obci nenašel
žádný vztah. Pokud to byla mládež nezbývá nám než výchova v rodině a ve škole
k úctě ke společným hodnotám a práci druhých.
Přes některé moje kritické poznámky, které vyplynuly
z mé osobní zkušenosti z práce ve veřejné zprávě
tvrdím, že rozhodnutí, které vyplynulo z hlasování
občanů o obnovení samosprávy obce byl krok
správným směrem a pro další součinnost s občany a
úspěchy v rozvoji obce je dostatek prostoru i odvahy u
současného vedení obce.
Ing.O.Merta
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Jarní měsíce v našich školách byly naplněny nejen výukou, přijímacími
zkouškami, hodnocením škol, uzavíráním klasifikace za II. pololetí, ale také
mnoha zajímavými akcemi.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 9. - 15. 4. 2011
Žáci 2. – 5. ročníku se vypravili na školu v přírodě do Nekoře v Orlických
horách. V rekreačním středisku Lorien se nám moc líbilo. Vstřícné jednání
vedoucího střediska i ostatního personálu, výborná kuchyně, čisté prostředí a
nádherné okolí, to vše přispělo k zajímavě strávenému týdnu. I když nám počasí
chvílemi moc nepřálo, podnikli jsme mnoho zajímavých akcí a výletů. Na nudu
nebyl vůbec čas. Viděli jsme přehradu Pastviny, navštívili jsme Ratibořice,
Babiččino údolí, muzeum B. Němcové v České Skalici, prohlédli jsme si město
Žamberk, Muzeum řemesel v Letohradě, pevnost Hůrka i vojenské muzeum
v Králíkách. Opékali jsme špekáčky, společně jsme si poseděli u táboráku,
sportovali jsme – nejvíce zábavy bylo při jízdě na saních po trávě, byli jsme se
vykoupat v aquaparku v České Třebové. Všude nás bezpečně vozili řidiči našich
autobusů pan Hliněnský a pan Odehnal, kteří s námi byli v Nekoři po celý týden.
Samozřejmě jsme se i učili, ale zábavnější formou než ve škole a průběžně při
všech akcích. Závěrečná diskotéka a poděkování dětí nám pedagogům i
personálu střediska bylo příjemným až dojemným překvapením na konec.
ŠKOLNÍ VÝLETY
Tradičně ke Dni dětí jely obě naše školy na výlet za peníze získané ze
školních akcí (z jarmarku a školního plesu). Mateřská škola se letos vydala do
ZOO Jihlava a školáci jeli do Rožnova pod Radhoštěm. Navštívili Pustevny, došli
k soše boha Radegasta a na zpáteční cestě jeli lanovkou do Trojanovic. Odtud
pokračovali do skanzenu v Rožnově. Zprvu to vypadalo, že nám výlet proprší, ale
počasí se umoudřilo a nakonec bylo krásně. Spokojeni a se spoustou suvenýrů
jsme se večer vrátili domů. Letos byly v módě kovbojské klobouky. O to nás mrzí,
když se nám po tak zdařilé akci dostanou k uším nelichotivé poznámky některých
rodičů a místo poděkování slyšíme i pomluvy. Není jednoduché vydat se na výlet
s tolika dětmi, zajistit jim zábavu a v pořádku je všechny dovézt domů. Děti se
vrací nadšeny a reakce některých dospělých nám jen kazí příjemné zážitky. Měl
by si to každý zkusit a pak by měl možná jiné názory. Ale radost dětí stejně
nakonec předčí všechny škarohlídy a my máme radost z dobře vykonané práce.
Na svůj vlastní školní výlet jeli ještě prvňáčci, protože nebyli na škole
v přírodě. Vypravili se parníkem do Veverské Bítýšky na hrad Veveří, kde měli
připravený zajímavý celodenní program.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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SPORTOVNÍ AKCE
Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili sportovních soutěží – turnaje ve
vybíjené Preventan Cupu a turnaje v malé kopané McDonald´s Cupu. Letos se
nám však nedařilo tak jak v minulých letech. Ve vybíjené jsme v okrskovém kole
obsadili 4. a 5. místo, v malé kopané skončili hoši na 3. místě. Je to pěkné
umístění, ale my jsme zvyklí bojovat o prvenství. Jenže“není každý rok posvícení“,
tak snad se nám povede lépe zase příště.
Novou akcí, na kterou jsme se s našimi dětmi vydali, byly atletické závody v
Brně v Galerii Vaňkovka. Celá soutěž se jmenovala „Najdi si cestu k atletice“ a
byla pořádána u příležitosti nadcházejícího atletického mistrovství republiky
v Brně. Soutěžily děti mateřských škol a žáci 3. a 4. tříd.
Zde se velmi dařilo našim dětem z mateřské školy a žákům 3. třídy, kteří skončili
v celkovém hodnocení na krásném 4. místě. Žáci 4. třídy byli celkově 8.
Zajímavé byly výsledky v jednotlivých disciplínách.
Denisa Urbanová z MŠ byla z 41 soutěžících 3. v hodu oštěpem a 6. v dálce
z místa. Celkově skončila na krásném 7. místě. Michaela Horká byla v hodu
oštěpem 5. Mezi chlapci z MŠ byl nejlepší Ondřej Gergely, který skončil v hodu
oštěpem na 4. místě a celkově byl také 4. ze 44 účastníků. Milan Mach byl v hodu
oštěpem dokonce 2.
Mezi třeťáky jsme měli jedno prvenství – Sára Bočková vyhrála hod oštěpem
a Sabina Opltová byla druhá. Lenka Novotná získala celkově 6. místo, v hodu
oštěpem byla 4. a v dálce z místa 8. Sabina Opltová byla celkově 8. a Sára
Bočková na 9. místě. V kategorii chlapců byl nejlepší Michal Svoboda, 4. v hodu
oštěpem a celkově 12.
Mezi žáky 4. tříd si vedla dobře Iva Bartoňová. V hodu oštěpem byla 4., celkově
12.
Z chlapců se Adam Kolář umístil ve sprintu na krásném 3. místě ze 41 závodníků.
Urputné soupeření jsme završili sladkou tečkou v podobě zmrzliny.
Poslední sportovní akcí byl již 3. ročník Miniolympiády mateřských škol
Mikroregionu Porta. Na našem víceúčelovém hřišti se nás letos sešlo opravdu
hodně. Přijely děti MŠ Dolní Loučky, Štěpánovice, Borač a centra Ráček ze
Železného. Jen MŠ Lomnička se mezi nás pořád nechce.
Závodilo mezi sebou 10 desetičlenných družstev ve třech kategoriích. Při
soutěžích pomáhali rodiče i žáci naší ZŠ. Děkujeme. Soutěžící týmy s sebou
přivezli i rodiče, kteří povzbuzovali svoje děti. Akce byla velmi zdařilá a
občerstvení od pana Krause všem chutnalo. Všechny děti dostaly za snahu
sladkou odměnu, každá školka si odnesla hračky a vítězové obdrželi medaile a
diplomy. Ve všech kategoriích vyhrály děti naší MŠ Předklášteří. Bylo vidět, že
měly natrénováno z přípravy atletických závodů. Již teď se těšíme na 4. ročník
miniolympiády.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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NAŠE VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
Žáci 2. a 3. třídy ZŠ a děti MŠ vystoupily na sportovním dni 4.6. na víceúčelovém
hřišti a žáci 4. a 5. třídy na vítání občánků 11.6.2011 v sále obecního úřadu
v Předklášteří. Obě vystoupení byla velmi pěkně nacvičena díky jejich učitelkám.
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Také letos jsme se loučili s nejstaršími dětmi v mateřské škole. Po prázdninách
usednou do školních lavic a začne jim spousta starostí a povinností. Letošní
loučení bylo trochu jiné než ta předešlá. Bylo jiné v tom, že kromě toho, že jsme
se loučili my s dětmi, přišla se rozloučit i jedna vděčná maminka se všemi
zaměstnanci MŠ. Její poděkování za práci a slova uznání nám zněla „jako rajská
hudba“. Přece jen se najde někdo, kdo umí vyjádřit vděk a uznání. Všechny nás
její slova dojala a potěšila. Ale to nebyl konec dojmů. Adélka Nahodilová oplakala
odchod své kamarádky do školy a vše dovršila Deniska Urbanová, když předala
Vašíkovi Chadimovi knížku, kterou sama koupila, na památku a aby mu to nebylo
líto. To už jsme slzeli úplně všichni. Byl to krásný zážitek.

SLAVNOST SLABIKÁŘE
Prvňáčci měli letos svou slavnost 7. 6. Sešla se plná
třída hostů – rodičů, sourozenců i rodinných
příslušníků. Žáci hrdě předvedli, co se za 1. rok ve
škole naučili. Četli, počítali, přenášeli, zahráli divadlo,
zpívali, tančili a všichni se krásně podepsali.
Pracovali velmi pěkně i přes to, že byla docela
pozdní hodina na výuku a měli za sebou náročnou
lekci plavání. Za svůj výkon byli odměněni potleskem
diváků a sladkou tečkou byl dort Slabikář.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2011
Zkoušky na gymnázium Tišnov vykonali 4 žáci naší školy, přijati byli 3 – Marie
Kolaříková, Gabriela Slavíková a Radek Štěpánek.
Do matematické třídy na ZŠ 28. října byli přijati 3 z 5 žáků.
Do jazykové třídy na ZŠ Smíškova se hlásili 2 žáci a oba byli přijati.
Do běžných tříd na ZŠ 28. října odchází 5 žáků, na ZŠ Smíškova 2 žáci.
Letos jsme byli nemile překvapeni, když nám bylo sděleno vedením ZŠ Smíškova,
že nepřijmou žáky z naší školy, kteří měli zájem o přestoupení právě na tuto
školu. Bohužel kapacita dvou 6. tříd, které ZŠ Smíškova bude příští školní rok
otevírat, nebyla dostačující pro jejich přijetí.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Žáci naší školy jsou již tradičně velmi úspěšní a máme velkou radost z toho, že se
na vyšších stupních škol drží a dělají nám svými dosaženými výsledky dobré
jméno. Za to patří poděkování všem učitelům, ale především učitelce 5. třídy
Ing. Evě Bauerové, která žáky každoročně ve svém volném čase na přijímací
řízení velmi pečlivě a svědomitě připravuje.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
VÝSLEDKY SROVNÁVACÍCH TESTŮ KALIBRO PRO 5. ROČNÍK ZŠ
Srovnávacího testování se v roce 2011 zúčastnilo všech 15 žáků páté třídy. Své
vědomosti testovali v matematice, českém jazyku, humanitním a přírodovědném
základu. Náš výkon jsme srovnávali se žáky ostatních škol České republiky.
Srovnání jsme získali také se školami našeho regionu a se školami vesnickými.
V letošním roce podali naši páťáci velmi dobré výkony. Celkem bylo testováno
6485 žáků z 546 pátých tříd. Ne všechny školy testují všechny nabízené
předměty, protože za každý vyplněný test musí škola zaplatit.
V letošním školním roce jsme si vytyčili prvořadý cíl - zlepšit výsledky žáků
v matematice v úvahových úlohách, při práci tabulkovými údaji, grafy a
v základech finanční gramotnosti.
Úspěšnost v českém jazyce
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali žáci Marie Kolaříková 93,8% úspěšnost, Gábina
Slavíková 92,3% úspěšnost a Dušan Pavelka 87,7% úspěšnost.
Celkový průměr za naši školu je 76,2 %, průměr za Českou republiku je 71,0 %, v
našem regionu je průměr 72,4 %, u vesnických škol je to 70,3 %.
Úspěšnost v matematice
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali žáci Lukáš Oblouk a Gábina Slavíková s 83,9%
úspěšností a Radek Štěpánek s 76,8% úspěšností.
Celkový průměr za naši školu je 54,8 %, průměr za Českou republiku je 47,4 %, v
našem regionu je průměr 48,9 %, u vesnických škol je to 46,0 %.
Úspěšnost v humanitním základu
Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci Valenta Pavel 80,8%, Kolaříková Marie 79,3%,
Gábina Slavíková a Radek Štěpánek s 73,6% úspěšností.
Celkový průměr za naši školu je 65,0 %, průměr za Českou republiku je 63,3 %, v
našem regionu je průměr 63,4 %, u vesnických škol je to 63,4 %.
Úspěšnost v přírodovědném základu
Nejúspěšnějšími řešiteli byli Lukáš Oblouk s 82,5%, Gábina Slavíková s 77,9% a
David Hrazdíra s 75,7% úspěšností.
Celkový průměr za naši školu je 68,2%, průměr za Českou republiku je 63,9 %, v
našem regionu je průměr 64,5 %, u vesnických škol je to 64,2 %.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Decily úspěšnosti žáků naší školy ve srovnání se školami celé České
republiky
V porovnání s pátými třídami v České republice se v českém jazyce řadíme do 2.
desetiny všech škol, v rámci vesnických škol patříme také do 2. desetiny. V
matematice jsme v obou porovnáních v 2. desetině. V humanitním základu jsme
ve 4. desetině (vesnické školy také 3. desetina), v přírodovědném základu se
řadíme v obou porovnáních do 2. desetiny.
Na internetových stránkách www.kalibro.cz se můžete seznámit s kompletními
celostátními komentovanými výsledky, diagramy i s úlohami, které žáci řešili.
Naleznete tam i správné odpovědi včetně komentářů k jednotlivým úlohám.
Porovnání s výsledky školního roku 2009/2010
Předmět

šk. rok 2009/10

šk. rok 2010/11

Český jazyk

71,4%

76,2%

Matematika

49,0%

54,8%

Humanitní základ

68,6%

65,0%

Přírodovědný základ

72,0%

68,2%

Ing. Eva Bauerová, třídní učitelka V. třídy
VÝSLEDKY 3. ROČNÍKU ZŠ
V letošním roce byli testováni srovnávacími testy i žáci 3. ročníku. Zúčastnilo se
všech 17 žáků.
Testováni byli v českém jazyce, matematice a prvouce. Výkon jsme srovnávali s
žáky škol České republiky i s vesnickými školami. Testováno bylo celkem 245
třetích tříd. V českém jazyce a prvouce jsme získali ve srovnání s ostatními
školami velmi dobrých výsledků.
Úspěšnost v matematice
Nejúspěšnějšími se stali žáci Havlík Vojtěch a Špaček Ondřej – 92,5% a Svoboda
Michal – 77% úspěšnosti.
Celkový průměr za třídu je 52%, průměr za ČR je 59,1%, vesnické školy – 56,9%.
Úspěšnost v českém jazyce
Nejúspěšnější řešitelé byli Špaček Ondřej – 87,6%, Görnerová Petra – 83,3% a
Havlík Vojtěch – 82,2% úspěšnosti.
Celkový průměr za třídu je 68,9%, průměr za ČR je 65,5% a vesnické školy –
63,6%.
Úspěšnost v prvouce
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 14 -

Život obce Předklášteří

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali žáci Bočková Sára – 87,7%, Špaček Ondřej –
82,4% a Havlík Vojtěch – 80,1% úspěšnosti.
Celkový průměr za třídu je 63%, průměr za ČR je 63,4%, vesnické školy – 61,1%.
Decily úspěšnosti našich žáků ve srovnání se školami v České republice
V porovnání se třetími třídami se v českém jazyce řadíme do 3. desetiny všech
škol. V matematice jsme se umístili v 7 desetině a v prvouce se nacházíme v 5
desetině všech škol.Na internetových stránkách www.kalibro.cz se můžete
seznámit s kompletními výsledky i s úlohami, které žáci řešili.
Mgr. Lenka Novotná, třídní učitelka III. třídy
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY 2011
Naši školu čeká na začátku příštího školního roku opět Vlastní hodnocení
školy, proto jsme si podklady pro ně zjišťovali již letos (v souladu s ustanovením §
9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky 225/2009 Sb.).
Vzhledem k větší objektivitě jsme se zase rozhodli pro dotazníkové šeření Mapa
školy společnosti Scio Praha. Rodiče, učitelé i žáci vyplnili zaslané dotazníky a my
jsme je odeslali ke zpracování. Velkou výhodou vyhodnocování testů je současné
porovnání našich výsledků s výsledky škol v České republice. Z přiložených
tabulek můžeme také vyčíst rozdíly a posuny oproti minulému „mapování“ z roku
2008. Celkové souhrny máme uložené ve škole, připravené kdykoliv k nahlédnutí.
V hodnocení rodičů, žáků i učitelů jsme dopadli velmi dobře, většina výsledků nás
řadí mezi nadprůměrné školy. Jediné negativum zůstává i nadále v oblasti
materiálních podmínek školy. I to se však brzy změní. Již v příštím školním roce
budeme mít v 5. ročníku výuku ICT ve třídě vybavené moderními technologiemi.
Zapojili jsme se totiž do projektu EU - peníze školám. V budoucnu se snad podaří
i další plán – přístavba moderní tělocvičny a přebudování stávající tělocvičny na
odborné učebny a technické zázemí školy. Předkládáme k nahlédnutí alespoň
souhrnné výsledky pro rodiče a pro školu.
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V letošním školním roce 2010/2011 bylo rozdáno 46 dotazníků, vyplněných
se nám jich do 13.5.2011 vrátilo 34. Rodiče mohli dotazníky vracet anonymně (18
rodičů) nebo se podepsat (16 rodičů).
Pomocí dotazníku jsme se snažili získat zpětnou vazbu na náš nový školní
vzdělávací program „ Krok za krokem, celým rokem“ i na každodenní fungování
mateřské školy.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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1. Nahlédli jste do našeho nového školního
vzdělávacího programu „ Krok za krokem, celým
rokem“?
Co Vás zaujalo: - jednotlivé integrované bloky
- historie MŠ
- vzdělávací obsah a jednotlivé
bloky
2. Zajímá Vás, podle jakých metod pracujeme?

ano
53%

ano
50%

3. Vyhovuje vašim dětem „Den v MŠ“ (režim dne)?

ano
79%

4. Jste spokojení s nabízenou skladbou jídelníčku?
- 3% rodičů neodpověděla

ano
50%

5. Umožňujeme Vám dostatečně řešit individuální
požadavky (strava,…)?
- 6% rodičů nepotřebuje nic řešit
6. Jste spokojeni s přístupem učitelek k dítěti?

ano
76%

7. Víte o fungování pravidel (pravidla si stanovujeme po
dohodě s dětmi) v naší mateřské škole?
8. Vyhovuje Vám vystavování prací dětí na
nástěnkách?
9. Jste dostatečně informováni o akcích v mateřské
škole?
10. Využíváte k získávání informací naše webové
stránky?

ano
82%
ano
100%
ano
100%
ano
38%

ano
74%

ne
47%

spíše
ano
41%
spíše
ano
21%
spíše
ano
41%
spíše
ano
18%
spíše
ano
26%

spíše
ano
spíše
ano

spíše
ne
9%
spíše
ne

ne

spíše
ne
6%
spíše
ne

ne

spíše
ne

ne

ne

ne

ne
12%
spíše ne
ne
spíše ne
ne
ne
62%

11. Jakou funkci by měla (podle Vašeho názoru) zajišťovat mateřská škola?:
• Příprava do ZŠ – 30%
• Samostatnost dítěte (sebeobsluha, stolování, hygiena) – 25%
• Kulturní vyžití (návštěvy divadel, výstav,….) – 14%
• Aktivitu a pohyb dětí – 11%
• Naučení základních pracovních dovedností (stříhání, lepení,…) – 10%
• Dbát na zásady slušného chování – 7%
• Odloučení od rodičů – 3%
• Možnost konzultace výchovně vzdělávacích problémů – 3%
• Připsáno: Zapojení do kolektivu, komunikace, kontakt s dětmi – 2%
• Pouze hlídání – 1%

12. Návrhy a připomínky rodičů (co Vám v naší MŠ chybí)?:
 Chybí mi hudební kroužek – flétna (kroužek „flétna“ nabízí již od 1. třídy
naše základní škola)
 Delší odpolední odpočinek (délka odpoledního odpočinku – 12,30-14,00 je
dána režimem dne)
 Chybí kroužek sportovní všestrannosti (nemáme tělovýchovné zařízení
pro takový kroužek)
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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 Lepší vybavení školní zahrady – 2x (velká rekonstrukce zahrady je ve fázi
příprav – je vypracován projekt, získána dotace od SFŽP na obnovu zeleně,
připravují se výběrová řízení, začátek prací je naplánován na podzim 2011 a
dokončení na jaro 2012)
 Návštěvy solné jeskyně (už jsme o tom přemýšleli – museli bychom jezdit
na části – celá MŠ se do jeskyně nevejde – byl by velmi drahý autobus)
 Provoz do 16,30-17,00 hodin (provozní dobu konzultujeme s rodiči vždy na
začátku školního roku, nebyl doposud dostatečný zájem)
 Odstranit televizi (televizi využíváme velmi málo – když nemůžeme jít ven
nebo výjimečně před odpoledním odpočinkem)
 Více informací o chování dítěte – zda se zapojuje do společných her
(když chcete vědět víc o chování dítěte v MŠ, prosíme: „Ptejte se!“)

Děkujeme za kladné ohlasy (ty vždy potěší):
Citujeme:
„Mám tuhle školku ráda.“
„Nechybí mi zde nic, jsem spokojená“
„Velmi oceňuji logopedii přímo ve školce, jsem spokojená.“
„Jsme 100% spokojeni, děkujeme za práci všem zaměstnancům.“
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy a Mgr. Hana Kolaříková, učitelka MŠ
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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ZÁVĚR ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE PŘEDKLÁŠTEŘÍ
V mateřské škole jsme si v měsících dubnu a květnu užívali především kulturu.
12. dubna přijelo do MŠ divadlo Sluníčko ze Šternberka se třemi pohádkami: „ O
třech prasátkách“, „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „ O koblížkovi“. 20. dubna jsme
shlédli divadelní představení na OÚ Předklášteří, kde vystoupilo divadlo Špílberg
s pohádkou „Maxipes Fík“ a 2. května nás navštívil pan Ševčík z divadla Radost
Brno s „Dvěma barevnými pohádkami“ – „O veliké řepě“, „O kohoutkovi a o
slepičce“, které nám představil v krásných kulisách a se zajímavými rekvizitami.
Tradicí se už stala „jarní“- 17. května – návštěva Medvídků (starších dětí) Městské
knihovny v Tišnově, kde jim pěkný program připravila paní Floriánová.
Velkým zážitkem byl výlet do ZOO Jihlava, na který jsme vyrazili 1. června a
oslavili tím i Den dětí. Největší obavy jsme měli z počasí,
protože předpověď počasí na tento den byla ve znamení
deště. Naštěstí se předpověď nenaplnila a nás zastihl jen
krátký déšť, když jsme obědvali schovaní pod přístřešky.
Jinak jsme si užívali zvířátek: draví ptáci, malý hrošík,
opičky skákající nad našimi hlavami, kočkovité šelmy a
jejich krmení, tapíry, zebry, velbloudy atd.
Mgr.
Krásnou šelmu pro vás namaloval
Hana Kolaříková, učitelka MŠ
Toník Havlík

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Letošní školní rok jsme ukončili výjimečně již 29. června kvůli probíhající
rekonstrukci ústředního topení. Nebyl zvláštní jen tímto. Obrovské překvapení si
pro nás připravily maminky žáků 5. třídy, kteří naši školu opouštějí. Společně
přišly do školy osobně nám všem poděkovat za péči, kterou jejich dětem
věnujeme a jako odměnu nám upekly dort s fotografií svých dětí. Žákyně Marie
Kolaříková a Kateřina Hamanová nám pak zarecitovaly báseň, kterou samy
složily. Byla ze života třídy a velmi nás pobavila. Nechyběla ani kytička a upřímný
stisk ruky na závěr. Dojetí se neubránil nikdo. Toto vše svědčí o tom, že se
vztahy mezi rodiči a zaměstnanci školy přece jen posouvají trochu jiným, tím
lepším směrem, a že škola přestává být pro veřejnost pouze povinností, ale že je
vnímána i jako prostor pro setkávání se navzájem nejen o třídních schůzkách.
Díky za to.
Na uzávěr mi dovolte poděkovat celému kolektivu zaměstnanců našich škol,
pedagogům i nepedagogům, za odvedenou velmi náročnou a mnohdy
nedoceněnou práci a popřát jim krásnou zaslouženou dovolenou k načerpání sil
do dalšího školního roku. Vždyť co může být pro ředitelku lepšího než dobře a
spolehlivě fungující kolektiv, kde vládnou příjemné a přátelské vztahy, v klidu a ke
spokojenosti všech se vyřeší všechny případné problémy. Ještě štěstí, že jich u
nás nemáme mnoho.
Krásné prázdniny a příjemnou dovolenou přeji i našim žákům a jejich rodičům.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Letos v létě ukončí docházku do svého prvního ročníku místní mateřské školky
náš syn Vašík. Je mu 5 roků a je těžce pohybově postižený, neboť trpí dětskou
mozkovou obrnou.
Od počátku, kdy jsme rozhodovali o jeho nástupu do mateřské školky, jsme
uvažovali o integraci do běžné mateřské školky. Školní integrace znamená
společnou výchovu a vzdělávání dětí s postižením a dětí zdravých v běžných
školách.
Vzhledem k Vašíkovu postižení jsme se však trochu obávali, zda bude do běžné
mateřské školky přijat. Byli jsme si vědomi, že péče o něj s sebou přinese více
práce a starostí, protože by byl žákem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Byli jsme však přesvědčení, že předškolní vzdělávání bude pro jeho další rozvoj
nesmírně důležité, že se velkou měrou podílí na jeho citovém, rozumovém i
tělesném vývoji a společně s dětmi bez postižení výrazně pomůže v pěstování
jeho zdravého sebevědomí a začlenění se mezi ostatní.
Před začátkem školního roku jsme se tedy sešli s paní ředitelkou Ilonou
Krausovou a vedoucí paní učitelkou Laďkou Novotnou z naší mateřské školky.
Vysvětlili jsme jim naši situaci i to, co obnáší péče o Vašíka vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu, a to především pomoc při jídle, hygieně, oblékání, ale i při
pobytu venku. Paní ředitelka i vedoucí paní učitelka byly od počátku velice
vstřícné a ochotné a i když integrovat postižené dítě rozhodně není lehký úkol,
administrativně ani pedagogicky, nebály se náročnosti péče a umožnily Vašíkovi
bezproblémové začlenění do kolektivu jeho vrstevníků.
Paní ředitelka vytvořila místo asistentky pedagoga, bez jejíž každodenní pomoci
by se Vašík neobešel, a třídní učitelka Hanka Kolaříková vypracovala ve
spolupráci se speciálním pedagogickým centrem v Brně individuální vzdělávací
plán. Paní učitelky citlivým způsobem objasnily ostatním dětem novou situací, aby
dobře přijaly, že jeden jejich kamarád má postižení.
Vašíkovou asistentkou je paní Olga Habánová, která společně se svými
kolegyněmi celý rok s Vašíkem speciálně pracuje a snaží se ho zapojovat do
všech činností a aktivit, které provozují ostatní děti a přitom respektovat jeho limity
a možnosti. Díky nim mohl Vašík absolvovat většinu aktivit společně se svými
spolužáky. Zúčastnil se divadelních představení i výletů do zoologické zahrady a
školky v přírodě. Za celý školní rok udělal Vašík obrovský pokrok, získal mnoho
nových zkušeností a zážitků a našel si spoustu báječných kamarádů, na které se
do školky každý den moc těšil.
Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat celému pedagogickému sboru a
kolektivu mateřské školky v čele s paní ředitelkou za jejich dobrou vůli, ochotu a
vstřícnost, se kterou Vašíka přijali a za péči, kterou mu po celý rok věnovali.
Vážíme si toho, že se integrace nebáli, naopak ji považovali za důležitou a
potřebnou a Vašíkovi dali možnost uplatňovat a rozvíjet jeho schopnosti a nadání.
I s Vašíkem se těšíme na další školní rok.
Vladimíra a Pavel Chadimovi
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Pověsti a příběhy z našeho regionu
Polednice na Květnici
Na Tišnovsku se vypráví smutná pověst. Mladý Michal se svou ženou a malým
chlapcem žil kdysi v malé chaloupce s doškovou střechou pod Květnicí, tam kde
je dnes v Tišnově ulice Trmačov. Slýchal mezi lidmi povídání o tom, že na
Květnici pobývají často lesní žínky, nejčastěji poblíž Kříže. Objevovaly se mezi
polednem a jednou hodinou odpolední, proto se jim říkalo polednice. Právě v tuto
dobu prý zde prováděly různé rejdy. Michal těmto povídačkám nevěřil. Říkal, že je
to jen babské klábosení.
Jednoho dne bylo krásné počasí. Michalova žena se za poledne vydala se svým
synkem na Květnici, aby nasbírala nějaké lesní plody. Domů se však nevracela.
Michal se jí ani do večera nedočkal. Vydal se proto na Květnici svou ženu a synka
hledat. Byla už tma a nikoho nenašel. Ráno běžel znovu do lesa. Tam, kde se říká
U Tří stolů však uviděl jen ženiny roztrhané šaty. U stromu leželo dítě, které
hrozně křičelo. Nešťastný Michal přinesl dítě domů, dal mu najíst, ale chlapec
křičel bez ustání dál. Zoufalý otec si s ním nevěděl rady. Běžel se tedy poradit se
sousedkami. Ty usoudily, že je to morous, dítě podvržené polednicemi a poradily
Michalovi, aby ho odnesl zpět. Michal šel tedy znovu do lesa a položil dítě na
stejné místo, kde ho předešlý den našel. Svého chlapce a svou ženu již nikdy
nespatřil.
(Podle knihy Karla Fice Z kraje od Pernštejna k Veveří)
M.
Kulhánková

Ručně psaný časopis „PLÁCAČKA“ z roku 1900 byl objeven v Předklášteří a díky
ochotné majitelce jsme se s ním mohli seznámit. Texty v něm nám dokazují, že se
Klášteráci dokázali před více jak 110 léty dobře bavit. Postupně budeme
uveřejňovat zajímavé články v něm uvedené.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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„Zabehl se pes Romanc, slyšící na jméno „Tu máš“. Kdo by jej potkal, ať mu něco
dá“

„Pěknou opici dostane každý, kdo si koupí u Michala Břečky cechov.šenkýře
20.plzeňských.

Pozor! Pozor!
Letní byty
jen pro vznešenější rodiny pronajmou se v obecním domě v Předklášteří.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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5. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY PORTA COELI – PŘEDKLÁŠTEŘÍ
kdy:

neděle, 11. září 2011 v 16.00 hod., bazilika Nanebevzetí Panny
Marie, Porta Coeli, Předklášteří
pořadatelé: obec Předklášteří, městoTišnov, Umělecká agentura MUSICA VIVA
účinkující: Brněnský akademický sbor /sbormistryně D. Briškárová/,
Gaudeamus/D. Briškárová/, Pěvecké sdružení moravských učitelů/
L. Mátl/, Mátlův akademický sbor /L. Mátl/, varhany – Petr Kolář,
sólisté:
soprán- Markéta Mátlová, alt – Jana Walingerová, tenor – Petr
Levíček, bas – David Szendiuch
program:
samostatná vystoupení jednotlivých sborů, Mše D dur, op 86
pro sóla, smíšený sbor a varhany /45 min./ - spojené sbory, dirigent.
prof. Lu bomír Mátl
5. ročník Festivalu duchovní hudby Porta Coeli se koná v historickém prostředí
kláštera, který byl v r. 2010 prohlášen národní kulturní památkou. Jednodenní
nekomerční festival se koná jednou za tři roky a letos se zúčastní 180
účinkujících. Vyvrcholením festivalu bude uvedení významného díla A. Dvořáka
Mše D dur, op. 86 pro sóla, smíšený sbor a varhany za účasti všech pěveckých
sborů, které se v první části festivalového programu představí v samostatných
vystoupeních.
Osobnost A. Dvořáka se zrodila na půdě připravované tisíciletou kulturní tradicí
a byla oceněna doma i zahraničí. Datum konání festivalu vybízí k uvedení a
připomenutí významného díla A. Dvořáka /8.9.1841 – 1.5.1904/ mše D dur, které
vzniklo z podnětu největšího mecenáše kultury a vzdělanosti českého národa a
prvního presidenta České akademie Císaře Františka Josefa I. pro vědy,
slovesnost a umění a významného stavitele a architekta PhDr.Josefa Hlávky
/15.2.1831 – 11.3.1908/ a které zaznělo poprvé právě 11.9.1887 v zámecké kapli
v Lužanech. V rámci festivalu zazní úprava pro varhany.
Cílem festivalu je připomenutí těchto dvou významných osobností naší kultury
a vzdělanosti A. Dvořáka /170. výročí narození/ a J. Hlávky /180. výročí narození/
a jejich vzájemného vztahu nejen na poli hudebním, ale také rozvinutím této
myšlenky podrobně v programovém katalogu festivalu /250 ks/. V letošním roce
vzpomeneme rovněž 800. výročí narození jedné z nejvýznamnějších světic a
mimořádného zjevu v duchovních a kulturních dějinách naší země – svaté Anežky
České, dcery zakladatelky kláštera Porta Coeli v Předklášteří, královny
Konstancie Uherské, která je v klášteře pochována. Festival tak přispěje k rozvoji
kulturního dědictví a také přispívá k rozvoji neprofesionální
kultury, neboť se stal současně přehlídkou neprofesionálních pěveckých sborů,
které zde presentují vrcholná díla české i světové sborové literatury. Festival se
zařadil mezi přední přehlídky duchovní hudby a jeho renomé překročilo již
v minulých ročnících hranice regionu.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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ČČK na výletě v Lešné
Ve středu 25.5.2011 uspořádala místní organizace ČČK zájezd pro své členy
i ostatní zájemce. Vyjeli jsme si na zámek a do zoologické zahrady v Lešné. Po
společné prohlídce zámku jsme se rozešli po ZOO. Část z nás se projela po
areálu vláčkem. Zážitků bylo hodně. Po obědě naše cesta vedla do Luhačovic.
Po procházce pěší zónou a kolonádou jsme poseděli při dobré kávě se
zákuskem. Většina z nás nakoupila výborné lázeňské oplatky.
Celý výlet nám přálo bezva počasí a ochotný a vstřícný řidič autobusu pan
Bradáček.
Takže vážení a milí, příští rok opět!
Za výbor ČČK M. Smejkalová

Podhájská-zdravý odpočinek
Jednou z nejnavštěvovanějších oblastí Slovenska je Podhájská. Je známá díky
mnoha termálním pramenům, které příznivě působí na pohybové ústrojí, na
doléčení zlomenin, léčí nemoci dýchacích cest, kožní ekzémy, štítnou žlázu a
další.
Pokud se rozhodnete tuto oblast navštívit, obraťte se na autobusovou dopravu
Hliněnský v Předklášteří. Paní Hájková a manželé Hliněnští zajišťují nejvyšší
možný komfort pro cestující v luxusních autobusech a po celou dobu kvalitní
služby za příznivé ceny.
Pobyt ve vodě v Podhájské léčí, ale chce to navštěvovat koupaliště v pravidelných
intervalech, které nám zmiňovaní Hliněnští umožňují již mnoho roků, vždy na jaře
a na podzim. A tak se k zájemcům z řad klášteřáků přidávají i další, vzdálenější
účastníci zájezdu z širokého okolí.
Voda z vřídla Podhájská je světovým unikátem a několik dnů strávených v pohodě
a s úsměvem na rtech zaručeně léčí.
Za spokojené účastníky zájezdu Marie Smejkalová, Mgr. Milada Oplatková, Věra
Frantová, Dana Matějková

Připravujeme besedu o jeskyních na Květnici
Kulturní komise obce Předklášteří upozorňuje zájemce na připravovanou besedu
s tišnovskými jeskyňáři o jejich práci a nálezech na Květnici při výzkumu jeskyní.
Beseda se uskuteční v druhé polovině tohoto roku a bude doprovázena
promítáním snímků krásné krápníkové výzdoby jeskyní i z míst, kam se ani v Den
otevřených dveří návštěvníci nedostanou. Termín besedy bude upřesněn.
Sledujte nástěnku OÚ Předklášteří a webové stránky obce Předklášteří.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Přivítali jsme naše nejmladší občánky
V sobotu 11.června jsme připravili pro naše nejmladší občánky obce Předklášteří
slavnostní přivítání. Děti, jejich rodiče a nejbližší příbuzné přivítal pan starosta.
Krátký kulturní program připravili pod vedením pí učitelek Bauerové a Pohankové
žáci základní školy. Pro maminky byla připravena kytička a pro děti pamětní list a
zlatý přívěsek. Vítání občánků dělá naše obec jednou za rok a to většinou v
měsíci červnu. Od loňského června do letošního června se narodilo 17 dětí. Obec
vede mimo kroniku obce také pamětní knihu kam se podepisují významné
návštěvy, ale také se zde zapisují rodiče a příbuzní dětí, kteří se zúčastnili
slavnostního přivítání nových občánků obce Předklášteří. Kronikářka obce pí
Kulhánková vede obě tyto knihy velice pečlivě, a tak až po delší době budou naše
děti nebo pravnuci listovat touto pamětní knihou jistě zde najdou své jméno nebo
jména svých příbuzných. Za sociání komisi, která má mimo jiné v programu i péči
o děti, přeji všem našim nejmladším občánkům hodně zdraví, spokojené dětsví a
rodičům přeji hodně radostných dnů se svými dětmi.
S.Valentová

Koncert_duchovní_hudby.
V neděli 8. 5. měli naši občané možnost navštívit několik kulturních akcí. Ve
14 hodin se v Tišnově slavnostně otevíral Müllerův dům, ve kterém nově sídlí
muzeum našeho regionu. O dvě hodiny později vystoupil na náměstí Míru Ondřej
Havelka se svým orchestrem. Kulturní neděle pak vyvrcholila koncertem duchovní
hudby na poctu blahoslaveného Jana Pavla II., konaným pod záštitou brněnského
biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho a ombudsmana JUDr. Pavla
Varvařovského. Po úvodním slově tišnovského děkana Jiřího Buchty vystoupil
pěvecký sbor složený z Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská,
Dómského smíšeného a komorního sboru Brno a Královopolského chrámového
sboru. Asi 170 zpěváků doprovázených Orchestrem katedrály sv. Petra a Pavla v
Brně s dirigentem Petrem Kolařem oslovilo návštěvníky hned prvními tóny a
zaujaté publikum nadšeně naslouchalo všem dalším skladbám. Při Římském
triptychu papeže Jana Pavla II. se o skvělý zážitek zasloužili sólisté Martina
Macko, Markéta Böhmová, Lucie Karafiátová a Tomáš Krejčí. Skladbu navíc
doprovodila procítěná recitace Jaroslava Brycha. Zaplněná chrámová síň ocenila
účinkující nekonečným potleskem. Byl to opravdu příjemně strávený podvečer, na
který budeme dlouho vzpomínat. Škoda, že..tétopříležitosti nevyužilo více
obyvatel.Předklášteří.………
Mgr. B.Vlachová

Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a
vytvářet ji pravdou.
Jan Pavel II
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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ČERVEN - měsíc myslivosti a ochrany přírody
Označení června, jako měsíce myslivosti, patří mezi
nejmladší tradice české myslivosti. Zatímco většina
mysliveckých tradic přechází z generace na generaci již
po staletí, červen byl měsícem myslivosti a ochrany
přírody označen teprve v roce 1959. Hlavním smyslem
této myšlenky byla propagace myslivosti a práce
myslivců.
Osobně se domnívám, že není nic špatného na tom,
že je jeden z měsíců v roce označen právě měsícem
myslivosti, ať už tento nápad napadl kohokoliv a
kdykoliv. Vždyť právě v tomto měsíci se v přírodě a v
našich honitbách vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen
myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také
ostatních volně žijících živočichů. Přesto, že je měsíc
červen označen měsícem myslivosti, je nesporné, že
myslivecká činnost je rozprostřena do všech měsíců v
roce.
Myslivost představuje koncepční a odbornou činnost
prováděnou v přírodě a ve vztahu k volně žijícím
živočichům. Rovněž se jedná o spolkovou činnost,
směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého
národního kulturního dědictví. O jejím významu ve společnosti a v naší kulturní
krajině není pochyb. Bohužel, její současné postavení především v očích laické
veřejnosti není příliš prestižní. Extrémní názory o nepotřebnosti
myslivosti a myslivců vyplývaji z neznalosti a také ze zaujatosti vůči konkrétním
osobám nebo činům.
Do roku 1993 byla myslivost v naší zemi řízena dle zákona z roku 1962.
Jednotlivé honitby byly vytvořeny dle rozhodnutí státních orgánů bez zřetele na
majetkové poměry. Nový zákon o myslivosti z roku 1991 a novela z roku 1992
umožnily přístup k vytváření honiteb všem majitelům honebních pozemků.
Honitba je tvořena souvislými honebními pozemky. Minimální výměra honitby je
500 ha. Tuto výměru dosahuje jen omezené množství majitelů. Proto, aby mohla
honitba vzniknout, sdružují se drobní majitelé a vytváří tzv. honební společenstvo.
V katastru obce Předklášteří jsou největšími majitely honebních
pozemků Lesy České republiky s.p. Obdobná situace je i v okolních obcích.
Při vzniku nových honiteb, jejichž platnost nastala k 31.3.1993, byla velká
majetková roztříštěnost. Většina majitelů vlastnila honební pozemky o výměře
kolem 1 ha a menší. Pro příklad mohu uvést, kdy v honitbě Štěpánovice, která má
893 ha je cca 400 majitelů honebních pozemků, z toho na 300 majitelů připadá
plocha 450 ha. V dané situaci byl proto zájem majitelů při vytváření honiteb
minimální. Vytváření honiteb nakonec z valné většiny zůstalo na bedrech
myslivců. Vytváření honiteb zabralo stovky hodin práce nad katastrálními mapami
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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a výpisy z katastrů nemovitostí. Prvotním předpokladem bylo vymezení hranic
jednotlivých honiteb. V naší oblasti se tato činnost obešla bez problémů a byly
vytvořeny honitby s hranicemi odpovídajícími zdárnému chovu a lovu zvěře, např.
byly eliminovány původní hranice tvořené okrajem lesa (les byl myslivecky
obhospodařován státními lesy a přilehlá pole mysliveckými sdruženími). Při
přípravě nových honiteb byly hranice přesunuty ve většině případů na státní
komunikace a vodoteče.
V současné době honební pozemky katastrálního území obce Předklášteří se
nachází ve čtyřech honitbách. Jihovýchodní cíp katastru (Výrovka) je součástí
honitby Dřínová-Březina, kterou má pronajatu myslivecké sdružení se sídlem v
Březině. Největší část katastru obce je součástí honitby Předklášteří. Majitelem
honitby je honební společenstvo ve větší míře tvořené LČR a Lesy města Brna.
Honitbu má pronajatu MVDr. Mouka. Součásti honitby jsou pozemky v J, JZ a Z
části katastru (od státní silnice na Deblín po kamenolom Mezihoří a po řeky
Loučka a Svratka). SZ část katastru od řeky Loučky po státní silnici PředklášteříKaly (pozemky kolem vodárny, Hlinky a skládka Kalovská) je součástí honitby
Dolní Loučky. Uživatelem honitby je Myslivecké sdružení Dolní Loučky. Severní
část katastru obce Předklášteří-Dranč a Dřínová s přilehlými polnostmi- je
součástí honitby Štěpánovice, jejímž uživatelem je Myslivecké sdružení
Štěpánovice.
Vytvoření honiteb bylo prvotním předpokladem pro zdárné myslivecké
hospodaření. O zvěři, jejím lovu a chovu, o problémech v provozu mylivosti jak ve
vztahu k myslivcům tak i k veřejnosti, bude pokračováno příště.

Lyžování na trávě
Sezona travních lyžařů z TJ Sokol Předklášteří v plném proudu. Naši
závodníci se zúčastnili dvou závodů Světového poháru ve Švýcarsku a v České
republice, dvou Mezinárodních FIS závodů v Německu a Itálii a třech závodů
Českého poháru.
V letošním roce největší akcí pro oddíl lyžování TJ Sokola Předklášteří je
kromě pořádání Světového poháru v Olešnici v Orlických horách, pořádání
mezinárodního soustředění žáků v lyžování na trávě „Grasski kempu“ a závodu
FIS dospělých na našem domácím svahu v Předklášteří Na Klínku
Celá akce bude zahájena dne 1. srpna 2011 v odpoledních hodinách na
nám. 5. května v Předklášteří. Účastníky tohoto kempu budou děti z Rakouska,
Německa, Itálie, Švýcarska, Irska, Španělska, Slovenska a nejvzdálenějšími
mladí sportovci, kteří přijedou k nám do Předklášteří budou děti z Japonska a
Taiwanu.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Program Grasski kempu bude následující :
1. 8. 2011 - 19,00
2. 8. – 4. 8. 2011
5. 8. 2011
6. 8. 2011

7.8. 2011

Slavností zahájení Grasski kempu před OÚ v Předklášteří
Trénink v lyžování na trávě
Mezinárodní FIS závod žáků v obřím slalomu
Mezinárodní FIS závod žáků ve slalomu
Mezinárodní FIS závod muži, ženy obří slalom a super obří
slalom
Mezinárodní FIS závod muži, ženy slalom

Přesný časový program a starty jednotlivých závodů budou zveřejněny na
informačních plakátech závodů.
Největším přínosem tohoto týdenního soustředění je nejen rozvoj lyžařských
a jazykových dovedností, ale i navázaní přátelských vztahů mezi dětmi různých
národností a kultur.
Na závěr Vás srdečně zveme nejenom na slavností zahájení Grasski kempu
na náměstí, tak na Mezinárodní závody FIS žáků i dospělých v lyžařském středisku
Na Klínku Předklášteří.
Za TJ Sokol Předklášteří Pavel Ivánek

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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.JEĎTE S NÁMI DO PRAHY.
Zveme Vás na výlet do Prahy – 24.září 2011
Mnozí z nás jistě byli ještě jako dítka školou povinná na školním výletě v našem
hlavním městě Praze. Později jsme jezdili do Prahy do divadla, na výstavu nebo
na služební cestu. Na památky většinou čas nebyl. Léta plynou, otevřely se
hranice a my jezdíme poznávat hlavní města okolních států a na Prahu jaksi
nemáme čas. V Praze se opravilo mnoho historických památek, které stojí za
navštěvu a proto Vás zveme na náš „seniorský výlet za památkami v našem
hlavním městě“. Protože je to výlet hlavně pro seniory, nebude příliš náročný na
chůzi. Odjezd z Předklášteří plánujeme na 6.30 hod. Po cestě bude jistě jedna
zastávka na protažení našich ztuhlých končetin a nezbytné WC. Do Prahy
bychom mohli přijet kolem deváté. První naše zastavení bude na krásně
opraveném letohrádku Hvězda. Odtud přejedeme autobusem do Břevnova, kde
navštívíme klášter benediktinů v Břevnově. Po individuální prohlídce kláštera
nás autobus převeze na Strahov. Na oběd si zajdeme do Baráčnické rychty. Po
obědě si prohlédneme areál kláštera premonstrátů na Strahově, kde je od
r.1953 Památník národního písemnictví. Pěšky přejdeme k naší poslední zastávce
Loretě a pokud bude čas a bude dobré počasí, můžeme si zajít na nádhernou
vyhlídku nad strahovské zahrady.
Cena zájezdu je 400 Kč. V ceně je zahrnuto vstupné do všech objektů a oběd.
Tuto částku je nutné uhradit při přihlášení na zájezd. Jízdné hradí obecní úřad ze
svých prostředků.
Předpokládaný návrat do Předklášteří je kolem 21.hodiny.
V případě, že o zájezd z řad seniorů bude malý zájem, rádi uvítáme i mladší
občany. Více informací se dozvíte na OÚ.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě u pí Štefkové.

●

DOBROTY V MUZEU

●

Podhorácké muzeum zve širokou veřejnost na doprovodný program k výstavě
Svět mužů nazvaný „KDYŹ MUŽŮM CHUTNÁ,“ který se koná v sobotu 6. srpna
2011 od 15.00 do 18.00 hodin. Můžete ochutnat delikatesní uzeniny, ochutnat a
koupit rozmanité nápoje z celého světa, cukrovinky a také obdivovat obratnost
v míchání koktejlů. Hudební doprovod tentokrát ve stylu country. V závěru akce
proběhne slosování vstupenek o cenu.
Na akci KDYŹ MUŽŮM CHUTNÁ se podílejí firmy:
Cukrářská výroba Ťapková, Hostinec u Vlachů, Pekařství Halouzka,
Steinhauser s.r.o, Střední hotelová škola Fortika, Vinařství Košulič a
Zahradnictví Litava.
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