Život obce Předklášteří

Vážení spoluobčané,
nedá se svítit, léto s prázdninami jsou již
v nenávratnu, opět nám začala škola, opět jsme na
prahu podzimu a opět se budeme připravovat na
zimní sezónu. Mnoha dětem už scházeli kamarádi
ze školy, učitelé se už těšili na nové prvňáčky a na
setkání s dětmi, se kterými už strávili ve škole kus
života.
Bohužel, ne všichni mladí si po skončení školní docházky pamatují na zásady
slušného chování, které jim jejich učitelé a nejen oni po celou dobu připomínali.
Příkladem ne vhodným k následování mohou být počmárané lavice a stůl na
odpočívadle u cyklostezky, zdemolované odpočívadlo u lávky, nebo chování
omladiny po skončení zábav, pořádaných u hřiště.
Poničená zrcátka a nárazníky u aut, poškozené ploty u rodinných domů a na
hřišti, převrhnuté kontejnery na odpad, po okolí rozházené odpadky jsou další
ukázky vandalizmu. Příkladů takového ničení by se dalo popsat mnoho.
Budeme-li hledat příčinu tohoto bezohledného chování, tak v prvé řadě narazíme
na to, že část mládeže se nudí, o aktivní sport nebo jinou činnost se nezajímá a
přitom má dostatek finančních prostředků od rodičů, kteří pro své pracovní
vytížení se příliš nezajímají o to, co jejich děti dělají. Někdy je mi líto dnešních
pedagogů, kteří jsou vůči takovéto mládeži se svými omezenými pravomocemi
bezmocní.
V podobné situaci je také policie, která podle mého soudu mnohdy „drobné“
přestupky raději přehlíží, než aby musela vyplňovat stohy zbytečných papírů,
které stejně k potrestání viníka nepřivedou. Jaké jsou důsledky takového
velkorysého chování k tomuto typu lidí jsme v létě mohli vidět ve Velké Británii a
také u nás na severu Čech.
Koncem prázdnin proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby sedmi bytů
podporovaného bydlení, na jejichž pořízení získala obec dotaci ve výši 4,55 mil.
Kč. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 19. září a do konce roku by měla být
hotova hrubá stavba. Zkolaudováno by mělo být v první polovině příštího roku. O
této stavbě, o uspořádání bytů a účelu stavby více v článku uvnitř tohoto čísla.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele úprav na hřbitově a
rozšíření hřbitova o kolumbárium. Projekt zpracoval Ing.arch Klement z ateliéru
Tišnovka , ukončení všech úprav se předpokládá v roce 2013. Také tomuto
tématu je věnován článek uvnitř čísla.
V průběhu podzimu bude zpracován projekt na rekonstrukci „Uličky“ za ZŠ a DD,
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kde na jaře došlo ke zřícení části ohradní zdi a proto musel být průchod uzavřen.
Záměrem je odstranění zbylé části narušené ohradní zdi, vybudování plotu,
rozšíření uličky v místech, kde to dovolí majetkové poměry, odvodnění chodníku
a provedení povrchové úpravy celé uličky. Toto si vyžádá nemalé finanční
prostředky, které musí být v rozpočtu příštího roku k dispozici. Věřím, že touto
informací potěším všechny ty, kteří si uličkou zkracovali cestu k MŠ nebo na
hřbitov.
V říjnu bychom se měli dozvědět, zda naše žádost o dotaci na kompostárnu a
kompostéry do domácností byla úspěšná, či nikoli. Rovněž by měl být znám
výsledek žádosti o podporu revitalizace zeleně v parku u ZŠ a DD. Bohužel
letošní školní rok v této škole a dětském domově je rokem posledním.
Jihomoravský kraj, který hledá úspory ve všech oblastech, a který má budovu
v pronájmu se rozhodl ukončit činnost zařízení k 31.8.2012. Pro obec nyní
nastává úkol hledání nového využití pro tuto budovu.
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce si je vědomo toho, že potřeba oprav a
rekonstrukcí komunikací, chodníků a dalších veřejných prostor je ještě hodně, ale
při pohledu zpět, poté co se obec osamostatnila došlo k tolika významným
změnám v obci, že ten, kdo znal obec v její tehdejší podobě, by ji dnes nepoznal.
Bohužel stále jsme omezováni nedořešenými církevními restitucemi a tím
nemožností nabídnout zájemcům o výstavbu rodinných domků pozemky k jejich
stavbě. Také bychom uvítali změny v rozpočtovém určení daní, o které se nyní
zápasí mezi politiky a které by mohlo do obce přinést více finančních prostředků.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pěkné a prosluněné podzimní dny .
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Informace z jednání 7. září 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze schůze ZO
9.6.2010 .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 6.9. 2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového
opatření č. 4 /2011 RO. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 a 6/2011.
Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č.101/2011 a nahrazuje je tímto výrokem:
Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce konstatuje, že výběrové řízení pořádané ZŠ proběhlo dne
7.4.2011 podle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
Hodnocena byla nabídková cena a garance, předložené v nabídkách oslovených
firem a vybrána byla firma s nejvýhodnější nabídkou. Smlouva byla uzavřena
ředitelkou školy dne 14.6.2011 a práce na rekonstrukci byly zahájeny dne
20.6.2011. Zpráva kontrolního výboru byla předána na obec 6.7.2011. ZO na
základě předložených podkladů zamítá požadavky kontrolního výboru a ukládá
kontrolnímu výboru účastnit se výběrových řízení na stavební práce nad 2,0 mil
Kč pořádaných obcí nebo příspěvkovou organizací a po skončení výběrového
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řízení připravit do 7 dnů zprávu pro ZO. Bude-li zpráva obsahovat negativní
hodnocení ukládá starostovi obce svolat ZO k řešení nastalé situace.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými opatřeními k nápravě chyb
zjištěných při kontrole účetnictví a ukládá předložit na příští schůzi ZO detailní
zprávu o zjištěných závadách v účetnictví obce. Souhlasí s návrhem na dohodu s
končící účetní obce, zúčastnit se prací na nápravných opatřeních tak, aby funkce
účetní byla předána nové účetní bez závad.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením
záměru prodeje pozemku
2
p.č.170/5 o výměře 13 m v k.ú Předklášteří
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků p.č. 298/2
a 298/3 soukromého majitele za stejnou výměru pozemku p.č. 299/6 ve
vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru poskytnutí půjček z FRB.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dodatku smlouvy mezi JmK a obcí o
zajištění financování IDS JMK a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na řešení situace z vybudováním
kanalizace, vodovodu a chodníku v části „Za Mlýnem“ a ukládá pokračovat v této
iniciativě. Po získání závazných informací informovat obyvatele této části obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firem, které budou osloveny ve
výběrovém řízení k provedení rekonstrukce hřbitova a stavby kolumbária.
(Mertasrtav, Univers, Univerzální služby)
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořadím firem, které se zúčastnily soutěže o
stavbu bytů podporovaného bydlení. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
ATRIOWOOD s.r.o. Ostrava za cenu 7,561.308,- Kč bez DPH. Schvaluje návrh
smlouvy s vítězem soutěže a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výpovědi z pronájmu ZŠ a DD
a ukládá hledat možnosti dalšího využití budovy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou publikace s obecní tématikou pro
propagaci obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu příprav na V.festival
duchovní hudby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravovaných společných
akcí MP, ZŠ a ČČK dne 26.11.2011.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem a s úhradou nákladů
vánočního koncertu Mikroregionu porta a ukládá připravit rozpočet na pořádání
této akce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání o vybudování galerie a
ukládá informovat ZO na příští schůzi o stavu dalšího jednání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu žádostí o dotaci na
kompostárnu a o kompostéry pro občany.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím veřejné finanční podpory z rozpočtu
Jihomoravského kraje na program „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí
pro rok 2011“ ve výši 5950,- Kč.
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V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o tom, jak zrušit místo trvalého
pobytu. V tomto čísle vám poradíme, co vše je třeba udělat, změníme-li bydliště.
Pojďme si stručně popsat jednotlivé body jak postupovat a na co nezapomenout:
1. Nahlášení v evidenci obyvatel na obecním úřadě
• je potřeba zajít na obecní úřad (ve větších městech na matriční úřad) v
místě nového pobytu
• zde musíme vyplnit přihlašovací lístek a předložit občanský průkaz, správní
poplatek činí 50 Kč
• je nutné doložit vlastnictví domu nebo bytu (výpisem z katastru nemovitostí
nebo oprávněním o užívání bytu – nájemní smlouvou)
• pokud nejste majitelem nemovitosti, musí s vámi přijít odpovědná osobavlastník, který dá na přihlašovacím lístku písemný souhlas s vaším
přihlášením (odpovědná osoba s sebou OP)
• odtud si odnesete potvrzení o změně trvalého bydliště (neboli náhradní
osobní doklad) a občanský průkaz s přestřiženým rohem
2. Nový občanský průkaz
• následně jste povinni do 15 dnů požádat na příslušném oddělení magistrátu
nebo obecním úřadě o vydání nového občanského průkazu
• s sebou musíte donést původní občanský průkaz s přestřihnutým rožkem a
1 fotografii (rozměr 3,5 x 4,5 cm, která osobu zobrazuje v předním čelném
pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm,
neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté
vlasy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých)
• pokud chcete mít v průkazu uvedené i děti, je nezbytné předložit i jejich
rodné listy
3. Nový řidičský průkaz
• do 5 dnů od vydání nového občanského průkazu je nutné ohlásit změnu na
úřad, který zajišťuje evidenci a výdej řidičských průkazů
• správní poplatek činí 50 Kč
• předložit musíte nový OP, starý řidičský průkaz a vaši fotografii (stejných
parametrů jako u vyřizování OP) a vyplnit žádost
4. Podnikatelé a živnostníci
• pokud jste podnikatelé a živnostníci, musíte nahlásit změnu trvalého bydliště
také na živnostenském, finančním úřadě a na správě sociálního
zabezpečení
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5. Zdravotní pojišťovna
• podnikatelé musí
o změně trvalého bydliště informovat i zdravotní
pojišťovnu
• pokud jste vedeni na pracovním úřadě jako nezaměstnaní, stačí informovat
pouze příslušný úřad práce
• pokud jste zaměstnání, stačí změnu bydliště nahlásit svému zaměstnavateli
6. Banka
• nezapomeňte zajít i do vaší banky, kde je důležité nahlásit změnu adresy
pro zasílání bankovních výpisů a nové číslo občanského průkazu
7. Důchody
• pokud pobíráte důchod, nesmíte zapomenout nahlásit změnu na příslušné
správě sociálního zabezpečení
• v případě kdy dostáváte důchod v hotovosti, stačí zajít nahlásit změnu na
pobočku České pošty
8. Plyn, voda, elektřina, internet, telefonní linka
• v místě bývalého bydliště ukončete výpovědí smlouvy dodavatelům plynu,
vody, elektřiny, internetu, telefonním společnostem
• v případě že nemovitost prodáváte, tak stačí převod na jinou osobu
• v novém bydlišti budete samozřejmě potřebovat i nové smlouvy se
společnostmi, které nám budou dodávat plyn, elektřinu, vodu a případně i
internet
9. Další místa, kde je nutné také nahlásit změnu trvalého pobytu
• svému zaměstnavateli a lékařům
• společnostem ,u kterých máme uzavřené konkrétní pojistky (životní pojistky,
penzijní, pojištění automobilu, mobilním operátorům, …)
• pokud máte děti, které studují, je vhodné změnu nahlásit i školám
INFORMACE O VÝSTAVBĚ BYTŮ PODPOROVANÉHO BYDLENÍ V OBCI
Zastupitelstvo obce rozhodlo v minulém roce, podat žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj o podporu na výstavbu podporovaných bytů. Na jaře letošního roku
jsme byli informováni o přiznání dotace ve výši 4mil.550 tis. Kč. Výstavba
započala 20. září a termín pro dokončení je stanoven ministerstvem na 30. duben
příštího roku.
Pečovatelský podporovaný byt slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé
sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem, a který splňuje
základní technické požadavky bezbariérovosti pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace, a které ani při využití stávajících nástrojů sociální a bytové
politiky nemají přístup k bydlení, tak aby došlo k získání nebo prodloužení jejich
soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování
terénních služeb sociální péče.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Obec nepřevede vlastnické ani spoluvlastnické právo k podporovanému bytu na
jinou osobu po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaných bytů dokončena
a schopna užívání.
Obec nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu podporovaného bytu složením
finančních prostředků na úhradu nákladů výstavby ani složením kauce na
zajištění svých pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy ani jiným finančním
plněním (např. darem).
Stavebně technické řešení pečovatelských bytů splňuje technické požadavky
nízkoenergetického standardu a stavebně technické řešení splňuje technické
požadavky bezbariérovosti.
Měsíční nájemné za l m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při
uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu
nepřekročí limit, který je stanoven na 54,40 Kč. (cca 1650 Kč/měs. + elektřina +
voda)
Obec uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato
osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i
další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
Nájemní smlouvu na podporovaný byt získá osoba v nepříznivé sociální situaci,
jejíž snížená soběstačnost je způsobená dosaženým věkem 70 let a více nebo
zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I.
stupněm závislosti dle zákona o sociálních službách.
Budoucí nájemce předloží písemnou žádost s uvedením důvodu přidělení
pečovatelského nájemného bytu.
Výběr žadatelů provede zastupitelstvo (rada) transparentním nediskriminačním
způsobem na základě objektivního hodnocení stanovených ukazatelů z oblasti
sociální a zdravotní.

Půdorys bytu
podporovaného
bydlení
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REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA
Hřbitov v Předklášteří, který se rozprostírá kolem kostelíka Nejsvětější Trojice na
vyvýšenině nad obcí a kde spočívají ostatky předků zdejších obyvatel již po
staletí, má omezenou kapacitu. Pozemky kolem hřbitova, které jsou ve vlastnictví
obce, neumožňují pohřbívání do země a k rozšíření hřbitova pro jiný způsob
ukládání ostatků zemřelých se nabízí pouze pozemek, ležící východním směrem
od stávajícího hřbitova.
Hlavním účelem úprav je zdůraznit typický charakter pietního místa a nenarušit
stávající historický vývoj rozvržení hřbitova. U nově budovaného kolumbária, které
má navázat na sousední prostor hřbitova, jde o vytvoření duchovního venkovního
prostoru se silným emociálním účinkem.
V návrhu jsou uvedeny úpravy komunikací na stávajícím hřbitově, které budou
částečně vydlážděny a částečně provedeny z pískového mlatu. Vydlážděny by
měly být kameny z pískovce. Projekt obsahuje také návrh na vybudování zídky se
zálivy pro umístění laviček, rozvedení vody do okrajových částí hřbitova a
osvětlení hlavní přístupové cesty.
Součástí navržených úprav je také prostor kolem kostelíka a oprava náhrobků
majitelů panství.
Předpoklad provádění stavebních prací
Vzhledem k značnému rozsahu prací a finanční náročnosti předpokládáme
rozdělení realizace na dvě etapy, kde každá etapa bude realizována v jednom
roce.
1. etapa ( 2012) - úpravy na stávajícím hřbitově v rozsahu podle dohody,
terénní úpravy vč. vybudování přístupové cesty ke kolumbáriu , dokončení
úprav stávajícího hřbitova
2. etapa (2013) - vybudování kolumbária na připraveném pozemku
Úpravy na stávajícím hřbitově musí být prováděny s ohledem na pietní místo a
s důrazem na nepoškození žádného pomníku či hrobu technikou. Termíny
ukončení etap musí být nejpozději do 15. října každého roku.

Navrhované kolumbárium
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od 1.7.2011 do 31.12.2012
1. LSPP pro dospělé, stomatologická LSPP a služba ohledání zemřelých
v okrese Brno-město bude zajištěna společně na jednom místě lůžkovým
zdravotnickým zařízením, které je schopno trvale zajistit zdravotní péči o
urgentní stavy službami komplementu minimálně v rozsahu radiodiagnostiky, hematologické a biochemické laboratoře a dále lůžkové
anesteziologicko resuscitační péče. Služba bude zabezpečena v období od
01.07.2011 do 31.12.2011 stávajícím poskytovatelem Úrazovou nemocnicí
v Brně, poskytovatel služby pro období r. 2012 bude vybrán na základě
výběrového řízení.
2. LSPP pro děti bude zabezpečena pro okres Brno-město a okres Brno
venkov Fakultní nemocnicí Brno, Dětskou nemocnicí, jako jediným lůžkovým
zdravotnickým zařízením na území Statutárního města Brna, poskytujícím
lůžkovou zdravotní péči v odbornosti dětského lékařství a schopném trvale
zajistit zdravotní péči o urgentní stavy službami komplementu minimálně
v rozsahu radiodiagnostiky, hematologické a biochemické laboratoře a dále
lůžkové anesteziologicko resuscitační péče.
3. Lékárenská pohotovostní služba bude pro okres Brno – město a Brno venkov poskytována stejným poskytovatelem na jednom místě. Služba bude
zabezpečena v období od 01.07.2011do 31.12.2011 stávajícím poskytovatelem obchodní společností K.E.I. pharma, s.r.o., poskytovatel služby pro
období r. 2012 bude vybrán na základě výběrového řízení.
4. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
5. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře –
musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
6. Nad rámec výše uvedeného je dána možnost obcím s rozšířenou
působností, kde byla dosud zajištěna LSPP krajem a to v Blansku,
Hustopečích, Ivančicích, Tišnově, zajistit LSPP pro dospělé v nestátních
zdravotnických zařízeních - příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje
(Nemocnice Ivančice, p.o., Nemocnice Tišnov, p.o.) Náklady budou
spolufinancovány krajem a obcí s rozšířenou působností tak, že
Jihomoravský kraj poskytne dotaci obci s rozšířenou působností za
podmínek stanovených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení
lékařské služby první pomoci“. Obec s rozšířenou působností uhradí
z vlastních zdrojů náklady LSPP převyšující poskytnutou dotaci.
LSPP pro dospělé bude poskytovávána v rozsahu:
v pracovní den:
17:00 hod. – 22:00 hod.
v nepracovní den:
8:00 hod. – 20:00 hod.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Obec

Poskytovatel
FN Brno, pracoviště
dětské medicíny

Brno

Tišnov

Úrazová nemocnice
Brno

LSPP a LSP

Minimální rozsah
Nepracovní
Pracovní den
den

Pro děti

17:00 – 07:00

nepřetržitě

Pro dospělé

17:00 – 07:00

Nepřetržitě

Stomatologická

17:00 – 07:00

Nepřetržitě

Ohledání zemřelých

17:00 – 07:00

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

17:00 – 22:00

08:00 – 20:00

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

Lékárenská pohotovost

Nemocnice Tišnov p.o.

Pro dospělé

VANDALIZMUS V NAŠÍ OBCI
V loňském roce 19. června se slavnostně otvírala cyklostezka s přemostěním
Svratky. Po dlouhých letech byly spojeny oba břehy Svratky lávkou pro cyklisty,
kterou využívají i pěší. Vznikla zde pěkná zákoutí s posezením pro odpočinek
cyklistů a turistů v klidném prostředí soutoku Svratky a Loučky. Ne všichni si však
považují toho, co pro ně obec udělala. Sprejeři „vyzdobili“ most svými výtvory,
posezení u soutoku je pomalováno a popsáno hanlivými nápisy a obrázky a co je
nejhorší, posezení u lávky bylo o víkendu 10. –11. 9. totálně zdemolováno.
Případ řeší policie.
Uvědomují si pachatelé, že se dopouští trestného činu? . Od roku 2001 platí
novela trestního zákona o vandalství a poškozování cizí věci. Zákon č. 140/1961
Sb., § 257b, nabyl platnosti 1. července 2001, kde se stanoví, že:
1. Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou
látkou, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok nebo peněžitým trestem.
Obdobné tresty jsou udělovány za zničení cizí věci. Prosíme, všímejte si těch,
kteří ničí věci, které mají sloužit všem a jsou pořizovány za nemalé prostředky nás
všech .

Počmáraná lavice a zničené celé posezení
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Základní škola
Prázdniny opět utekly jak voda a začátek nového školního roku je tu. Letos byly
prázdniny v naší škole pracovní, protože probíhala celková rekonstrukce
ústředního topení. Nakonec se vše stihlo a 1. září škola přivítala své žáky i
zaměstnance čistá a vyzdobená jako každý rok. Za to patří velký dík paní školnici
Ivaně Topinkové, která měla s rekonstrukcí největší kus práce. Dát školu do
pořádku ji stálo opravdu mnoho sil. Ještě že se našly dobrovolnice z řad kolegyň i
rodičů, které byly ochotné ji pomoci. Děkujeme. V souvislosti s rekonstrukcí topení
došlo i k úpravě okolí školy. Byla zasypána a odizolována stará uhelna a
opraveny schody a část podezdívky při vstupu do školy.
V rámci projektu EU – peníze školám, do kterého jsme zapojeni, byly dvě třídy
vybaveny interaktivní tabulí a 5. třída dostala mobilní počítače pro výuku ICT, ale i
pro jiné předměty. Budeme se snažit je využívat ve výuce i v nižších třídách a tím
ji zkvalitnit a zmodernizovat.
Naše základní škola má ve školním roce 2011/2012 78 žáků. Do první třídy
nastoupilo 19 nových žáků, 2. třída jich má 14, třetí 16, do 4. třídy chodí 17 žáků a
páťáků máme po přestupu 1 žáka do ZŠ a DD Předklášteří 12. Ve složení
pedagogického sboru nedošlo k žádným změnám, stejní zůstali i provozní
zaměstnanci. Do školní družiny je k pravidelné docházce zapsáno 60 žáků, to je
na naše dvě oddělení maximum. Letos jsme bohužel nemohli uspokojit úplně
všechny zájemce. Na školní stravování se přihlásilo také maximum žáků, což je
72. Od letošního školního roku učíme již ve všech třídách podle ŠVP „Škola pro
život“.
Zahájení nového školního roku proběhlo tradičně ve školní tělocvičně za
přítomnosti zástupců našeho zřizovatele, Obce Předklášteří, pana starosty
Nahodila a paní Lorenzové. Vtipnou zdravicí přišel všechny přivítat i předseda
školské rady pan Špaček. Noví žáci dostali tradiční šerpy, uvítací listy a drobné
dárky od školy a od zřizovatele. O pěkné kulturní pásmo se postaraly učitelky
Denisa Krausová a Lenka Novotná s vybranými žáky naší školy.
V první třídě máme, jak jsem již uvedla, 19 nových žáků. 7 jich je z Předklášteří, 6
ze Štěpánovic, 4 z Kalů a Zahrady, 1 z Borače a přihlásila se k nám i 1 žákyně
bulharské národnosti, která bydlí v Tišnově.
Kromě výuky povinných předmětů bude v naší škole probíhat také výuka
nepovinného předmětu náboženství. Podle potřeby a zájmu dětí bude
organizována i v základní škole logopedická péče. Dále nabídneme žákům
tradiční zájmové kroužky – jazykovou přípravku AJ, výtvarné kroužky, keramiku,
hru na zobcovou flétnu. Kolik a které aktivity otevřeme závisí na zájmu z řad žáků.
Kroužky budou zahájeny od října 2011.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Naplánované máme již i některé akce, které budou v rámci školy. Hned 8. září se
žáci 2. – 4. třídy vypravili do Brna na „Colours of Spielberk“, kde se spolu
s dětmi z několika dalších škol pokusili o vytvoření rekordu v malování na zeď
dlouhou 230 m a vysokou 2,5 m. Děti i pedagogický doprovod malovali s velkým
zaujetím, což bylo vidět na jejich oblečení a tělech. Byli jsme pěkně barevní. To
ale nikomu nevadilo. Akce se podařila, rekord byl uznán a bude zapsán do české
knihy rekordů.
15. září uskuteční Středisko bezpečné jízdy pro žáky 4. a 5. třídy kurz dopravní
výchovy. 23. září pobeseduje ve škole se žáky Mgr. Macků – s těmi mladšími o
vzniku a historii hudebních nástrojů, se staršími potom o polárních krajích. 5. října
jedou žáci 3. a 4. třídy do Lesní školy Jezírko v Brně Soběšicích na výukový
program Les – srdce přírody, 21. října 5. třída do Rozmarýnku v Brně –
Jundrově na nový výukový program s názvem 3D brouci.
Vybraní žáci 4. a 5. třídy pojedou 22. září na branný závod pro žáky základních
škol Vranovská empiáda 2011 do obce Vranov u Brna. 1. listopadu se žáci 2. a
3. třídy vypraví do DDM Junior v Brně na vzdělávací program Cesta ke zdraví.
V plánu máme i návštěvy divadelních představení v divadle Radost v Brně.
Celý podzim se budeme ve škole připravovat na dvě největší akce, které škola
v tomto období každoročně pořádá, na předvánoční jarmark a vánoční besídku.
Přesné informace o nich budou na www.zspredklasteri.cz, stejně jako informace o
všech dalších aktivitách a novinkách ve škole.
Mateřská škola
Školní rok 2011/2012 byl v mateřské škole zahájen 1.9.2011. Zapsáno je 50 dětí,
tzn. kapacita MŠ je zcela naplněna. Přivítali jsme 15 nových dětí, které se učí
odloučení od rodičů, samostatnosti a režimu v MŠ. Děti jsou šikovné a pěkně se
zapojují. Zůstává rozdělení dětí do dvou tříd – MYŠKY a MEDVÍDCI. Pedagogický
sbor i počet provozních zaměstnanců je beze změn.
V letošním školním roce pokračujeme ve ŠVP PV (Školním vzdělávacím
programu pro předškolní vzdělávání) „Krok za krokem, celým rokem“.
Osvědčilo se nám zavádění pravidel, samostatné vedení her dětmi a zapojování
starších dětí do pomoci s mladšími.
Nově chceme rodičům nabídnout rozšířenou přípravu předškolních dětí s rodiči
v edukativně stimulačních skupinkách tak, aby se jich mohly zúčastnit všechny
děti předškolního věku. Dále nabízíme „Výtvarné tvoření“ (keramika + výtvarné
činnosti), výuku anglického jazyka a logopedickou péči.
Letos už konečně začne tolik očekávaná obnova zahrady v MŠ a její vybavení
herními prvky. Na obnovu zeleně jsme získali dotaci z EU a ze Státního fondu
životního prostředí ČR, nové herní prvky a další doplňky, které v zahradě
plánujeme postavit, budeme financovat z rozpočtu od zřizovatele. Už se moc těší
děti, rodiče i zaměstnanci.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Dovolte mi popřát všem kolegům, žákům, rodičům, přátelům školy a všem
spolupracujícím subjektům v novém školním roce hodně zdaru, pevné nervy a jen
samé příjemné zážitky při akcích v našich školách i mimo ně.

Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy

…….…..CESTY ZA KULTUROU A ZA POZNÁNÍM……..…..
V. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
Dne 11. září byl v naší bazilice Porta coeli uspořádán V. festival duchovní hudby.
V programu vystoupily pěvecké sbory: Gaudeamus Brno, Mátlův akademický
sbor, Brněnský akademický sbor a Pěvecké sdružení moravských učitelů.
Pod vedením sbormistrů Lubomíra Mátla a Daši Briškárové byla uvedena díla
světových skladatelů jako např. Orff, Ericsson, Duruflé atd. Na závěr všechny
sbory společně přednesly Mši D dur od Antonína Dvořáka. Návštěva festivalu byla
poměrně vysoká, přestože letní počasí lákalo více k vycházkám do okolí.
Koncert zahájili pan starosta a pan děkan. V úvodním slově se oba zamysleli nad
často kladenou otázkou, proč vlastně naši předkové postavili baziliku, ve které se
koncert pořádá? Proč obětovali tolik práce a prostředků? Uvedli, že ji zřejmě
postavili proto, že ji potřebovali.Nabízí se analogická otázka, proč naši předkové
tvořili také taková díla, jako např. Mši D dur a k čemu je potřebovali oni i jejich
posluchači? Proč je nás tolik, co je posloucháme, a v čem spočívá hloubka
zážitku z duchovní hudby, který nám umělci v bazilice zprostředkovali? Na tyto
otázky ať si odpoví každý sám. Pokud si mohu dovolit mluvit sám za sebe, vnímal
jsem zpěv umělců v prostoru baziliky mimo jiné jako kontinuitu současnosti
s minulostí a příslušnost ke kultuře křesťanské Evropy. Snad i vlivem předneseného textu z knihy Kazatel v díle Sunt lacrimae rerum (Jsou slzy věcí) – jsem si
zároveň uvědomil i pocit ohrožení této kultury, ohrožení, které vidím v šířícím se
nezájmu a dokonce i nepřátelství v okolí dalekém i blízkém. Zdá se, jakoby už i do
naší společnosti pronikala primitivní kultura smrti a násilí? V kterém čase (podle
knihy Kazatel ) se nacházíme? V čase boření či v čase stavění?..... Ale text díla
Sunt lacrimae rerum zní optimisticky: „ Vytrhni nás, Pane, ze zhoubných spárů
oné hrozné ďáblice, která se zove těžkomyslnost,sklíčenost, zádumčivost. Buďme
veselí, přátelé, a plni důvěry!“ Závěrem je možné konstatovat, že tento druh hudby
má nám všem co říci. O tom svědčí mohutný potlesk ve stoje na závěr tohoto
nevšedního duchovního zážitku. ……………………………………………………

J.V.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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………….…………….MALÁ VZPOMÍNKA…………..………….
Nedávno jsme si mohli přečíst v denním tisku, že
odešel do hudebního nebe Josef Suk-muž, který
rodinný vztah se slavnými hudebními osobnostmi
cítil jako pouto.
Houslista světového formátu, patřící k velkým
legendám české hudby, pokračovatel takových
virtuosů, jako byli Otakar Ševčík nebo Jan
Kubelík. Pravnuk Antonína Dvořáka a vnuk
skladatele Josefa Suka. Během svého života a
během své kariéry vystupoval s řadou předních
osobností hudebního světa.
Proč toto vzpomínání.Asi před 18 léty jsme mohli
mít tu čest a možnost zaposlouchat se do tónů
jeho houslí u nás v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Porta Coeli. Jeho housle
dokázaly zpívat i plakat. Bohužel k tomuto setkání nedošlo, protože biskupství
brněnské, které schvaluje náplň koncertů, nám koncert mistra Suka neschválilo.
Napsali nám, že je to profánní hudba, nehodící se do chrámu. Toto bylo velice
tvrdé odmítnutí, které se mistra hluboce dotklo. Omluva pana starosty, tehdy pana
Jindřicha Jakubce, mistru Sukovi nepomohla, už k nám více v pozdější době
odmítl přijet. Pro nás veliká škoda.
Uvědomuji si vlastně, že veškeré koncerty, které jsme měli možnost si
vyslechnout bazilice, provázely ze strany biskupství problémy, že nic nešlo
hladce. Koncerty v chrámech, bazilikách po celé republice i za hranicemi jsou
dnes málem na denním pořádku. Přemýšlím, čím to asi je, jestli se vyměnili lidé,
kteří tehdy měli na starosti schvalování koncertů nebo už jsme trošičku pokročili
v myšlení, nevím. Asi to bude tím, že jsme začínali, že to bylo něco u nás nového,
protože v západních zemích to byl normální jev-koncerty v chrámech pro širokou
veřejnost.
Takoví umělci svým vzděláním, svou inteligencí, nás prosté lidi převyšují ve všech
směrech. Když takový umělec, virtuos, nastuduje skladby od skladatelů jako je
Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, W.A. Mozart, L.van Beethoven, P.I. Čajkovský
s velikou pokorou a citem musí dílo, skladbu pochopit i po stránce duchovní, jinak
to nemůže interpretovat.
Ze své zkušenosti vím, že všichni umělci, kteří zde u nás vystupovali, jak pan
profesor Václav Žilka, pan Ilja Racek, paní Jitka Molavcová, pan Alfréd Strejček,
Ing. Jiří Kalendovský (člen londýnské opery), jsou hluboce věřící. Nebo pana
Eduarda Hakena tehdy doprovázel na varhany pan Josef Kšica, tehdy varhaník
v katedrále Sv. Víta v Praze. Pro účastníky, umělce a posluchače to musel být
velice silný zážitek. Varhany, královský nástroj, který dotváří duchovní obsah
posvátné liturgie, na takovém festivalu se představuje i v koncertních skladbách,
které si každý člověk rád poslechne. Koncerty, které v naší bazilice byly, měly
vysokou úroveň. K nám jezdilo koncertovat tolik vzácných umělců. Mnoho
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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posluchačů, milovníků vážné hudby, rádo jezdilo ze širokého okolí si umělce
poslechnout, zaposlouchat se to tónů nádherné hudby. Vždyť ta naše bazilika,
kláštera Porta coeli, to je také světový skvost, není jen pro Klášteráky, je spojen
s historií naší země. Nebuďme malí-klášterští, ale buďme světoví. Nehrajme si jen
na svém písečku, ale otevřeme se pro širokou veřejnost. Dejme možnost velkému
okruhu lidí krásného prožitku. Vždyť hudba povznáší a umělci sem k nám jezdí
rádi, proto je neodmítejme. I oni se musí živit, nemysleme jen na věci
pozemského života, ale mysleme i na dušení potravu, kterou získáme i v poslechu
vážné hudby.
M. Hájková

……..………KLÁŠTERÁCI NA CESTÁCH………………
1.část vyprávění
V letošním roce jsme se vydali do Velké Británie. Cesta byla dlouhá, ale velmi
zajímavá. Německo a Belgii jsme jen projeli, ale Anglii a Skotsko jsme si přímo
vychutnávali. První zastávkou byl Londýn. Společně jsme navštívili WINDSOR a
TOWER. Slavný most TOWER BRIDGE se nám předvedl v plné kráse. Viděli
jsme, jak se zvedají ramena a pod mostem proplouvá mohutná výletní loď. To
byl skutečně zážitek. V Toweru jsme s úžasem obdivovali nádherné korunovační
klenoty a jejich diamanty Koh-I-Noor nebo Velkou hvězdu Afriky. Slyšeli jsme, že
jejich hodnota je tak veliká, že je žádná pojišťovna nechce pojistit a kupodivu ještě
nebyl žádný pokus o jejich krádež. Asi jiný kraj jiný mrav.
Dále jsme navštívili krásné město York. Je to nejkrásnější opevněné město v
severní Anglii. Nejznámější památkou je YORK MINSTER. Je to největší
středověký kostel v severní Evropě. Mimo nádhernou katedrálu jsme viděli
neplánovaně radnici i její vnitřek a s výkladem! Seděli jsme na křeslech radních a
službu mající zaměstnanec radnice nám poutavě vyprávěl o historii i současnosti.
Mimo jiné nám sdělil, jak se tady dříve trestaly ženy cizoložnice. Jejich smrt byla
velmi krutá. Obviněnou ženu položili na zem, na ni povalili těžká dubová vrata,
a aby toho nebylo málo, zasypali ji kameny. Smrt udušením nastala až asi za 15
minut. Brrr ! Zajímavé je, že muž takto krutě potrestán nebyl. To je ale
spravedlnost ! Z radnice jsme se vydali k autobusu a na další cestu směrem ke
Skotsku.
Po cestě jsme míjeli sídlo ALTHORP HOUSE, kde je na ostrůvku uprostřed
jezírka v nádherném parku pohřbena lady Diana.
Další zastavení bylo ve městě Nottinghamu. V tomto městě je hrad vystavěn na
skále, v níž jsou jeskyně a chodby. Pod strážním domkem stojí socha Robina
Hooda. Jsou zde i sochy jeho kumpánů, jen sochu lady Mariany jsme nenašli. Pod
hradem je ve skále vestavěná hospoda YE OLDE TRIP TO JERUSALEM.
Současná budova je ze 17.stol. a je v místě původního hostince z roku 1189.
Další naše cesta vedla nádhernou krajinou. Kam oko dohlédlo byly ovce nebo
krávy. Nikdy jsem si neuměla představit to neskutečné množství ovcí. Je mi
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dodnes záhadou, jak se jejich majitel dopočítá, kolik jich vlastně má. A ještě větší
záhadou pro mě je, že se ovce neztrácí. U nás se ztratí i vepříci z vepřínů.
Další naše putování vedlo krajem, kde žily sestry Bronteovy. Ve vesnici Haworth
je jejich rodný dům. Ve známém románu "Na Větrné hůrce" je velmi krásně
popsána divoká krajina kolem této vesnice. Zdejší vřesoviště jsou opuštěná a
velmi často zde prší a jsou zde velké vichřice.
Další zastávka byla ve městě Durham. Ve městě je hrad a nádherná katedrála,
která je dodnes považována za nejkrásnější a nejlépe umístěný chrám, který
Normané v Britanii postavili. Odtud už to byl jen kousek na hranice Skotska. Zde
byla krátká zastávka pro nezbytné foto u hraničního kamene s nápisem
SKOTSKO.
Jedburgh – v tomto městečku jsme si prohlédli zbytky JEDBURGH ABBEY. Do
areálu jsme se však nedostali a tak jsme pokračovali dál nádhernou krajinou až
do Abbotsfordu - sídla spisovatele sira Waltera Scotta.
Další zastavení bylo v Melrose. Město bylo založeno již v r.635. My jsme si
prohlédli zbytky MELROSE ABBEY, kde pod hlavním oltářem leží pochované
srdce krále Roberta Brucea, slavného skotského hrdiny.
Dva dny našeho putování byly vyhrazeny prohlídce hlavního města Skotska
Edinburgu. Město je rozděleno na starý a nový Edinburg. Střed starého města
tvoří pevnost EDINBURG CASTLE. Po krásné ulici ROYAL MILE se dostaneme
až k sídlu skotského parlamentu. Naše prohlídka města začala na CASTLE. K
hradu jsme se dostali přes ESPLANADE, promenádu určenou k vojenským
přehlídkám a ke známému dudáckému festivalu, který se zde koná každý rok v
měsíci srpnu. Mohutné opevnění kolem hradu, muzea umístěná v jednotlivých
budovách (mimo jiné jsou zde vystavené HONOURS OF SCOTLAND – královské
korunovační klenoty, které byly objeveny na popud sira W.Scotta až v r.1818),
nádherné vyhlídky z věží a studený vítr od Severního moře – to jsou naše
vzpomínky na hrad. Edinburg nemá jen hrad, má i zámek. Bohužel v době našeho
pobytu zde byla nějaká státní návštěva a tak jsme si zámek prohlédli jen zvenku.
Doporučuji každému, kdo se vydá do Edinburgu naplánovat si více času na jeho
prohlídku. Rozhodně nebude na škodu více teplého oblečení. Severní moře dává
o sobě vědet víc než se nám líbí. Také už vím, proč Skotky nosí k jakémukoliv
oblečení holínky a proč v každém obchodě s čímkoliv se prodávají deštníky a
pláštěnky.
Rozloučili jsme se s Edinburgem a naše cesta směřovala dále na sever. Navštívili
jsme město Culross. Dnešní město je tak krásné díky úsilí nadace NTS, jejíž
členové neustále opravují bíle omítnuté domy s červenými taškami.
Ve městě Dundee jsme si prohlédli zakotvenou antarktickou výzkumnou loď
kapitána Scotta, která má jméno RRS DISCOVERY. Další naše zastavení bylo na
zámku GLAMIS CASTLE. V tomto místě se odehrává děj hry Macbeth a své
dětství zde trávila také královna matka. V době naší návštěvy v zámeckém parku
probíhala výstava veteránů. Jejich majitelé sem v nich nebo na nich přijížděli v
dobovém oblečení. Byly zde motorky, auta, lokomotiva, traktory, různé vyhrávající
orchestriony a mnoho dalších podivných "vehiklů". Byla to pastva pro oči nejen
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pro mužskou část zájezdu, ale i pro ženy. Hlavně to však byla podívaná pro kluky,
kteří tam byli s námi.
Dále naše putování vedlo přes drsnou Skotskou vysočinu (HIGHLANDS). Počasí
je zde velmi proměnlivé. Krásné táhlé kopce porostlé právě rozkvétajícím vřesem,
zakrslé břízy a nedotčená příroda – to je HIGHLANDS. Na hradě BLAIR CASTLE
nás čekala prohlídka asi 30 pokojů, které jsou zpřístupněny pro veřejnost.
Chloubou sídla je vzdušná vstupní hala plná různých zbraní. Ve velkém tanečním
sále byla truhla plná oblečení, které jsme si mohli vyzkoušet. Kluci si vyzkoušeli
pravý skotský kilt s károvaným vzorem (tartan). Vyfotili jsme se a vydali se na
další cestu. Navečer jsme přijeli do města Inverness. Zásluhou krytého přístavu a
blízkostí otevřeného moře se stalo toto město již ve středověku důležitým
překladištěm. Městu vévodí krásný růžový hrad se střílnami. Je to hlavní město
Skotské vysočiny. Protéká jím řeka Ness, vede sem železnice a zde také končí
slavný CALEDONIAN CANAL. V době naší návštěvy zde probíhaly dudácké
oslavy. Po ulicích pochodovali Skoti v krásných kiltech a za zvuků dud a bubnů na
náměstí a potom před hradem tancovali v krojích staří i mladí. Jejich tance jsou
jiné než naše a pro nás to byl nezapomunetelný zážitek. Další nezapomenutelný
zážitek bylo naše ubytování. Agentura, která ubytování zajistila, opomenula sdělit,
že budeme spát jako za starých časů na chmelové brigádě. Na jednom pokoji nás
spalo 16. Vysoké palandy byly oříškem pro starší účastníky zájedu. Nakonec
jsme vše vzali s humorem a ráno jsme odjížděli s úsměvem vstříc dalším
zážitkům.
Inverness bylo nejsevernější město, kam jsme se podívali. Další naše zastavení
bylo na planině Culloden, kde proběhla poslední bitva povstalců. Bylo zde zabito
více než 1500 mužů. Tato bitva znamenala konec rodových klanů ve Skotsku.
Návštěva pevnosti Fort George, považované historiky vojenské architektury za
jedno z nejlepších opevnění v Evropě, byla také zážitkem nejen pro mužskou
část. Z pevnosti jsou krásné výhledy na okolní krajinu. Počasí nám tady nepřálo,
pršelo a foukal studený vítr od moře. Za to moře nás odměnilo úžasnou
podívanou na hejno dovádějících delfínů, kteří se v této zátoce MORAY FIRTH
vyskytují docela ve velkém počtu.
Pokračování příště

………….……..ZÁJEZD SENIORŮ DO PRAHY………….……..
V sobotu 24. září jsme my senioři vyjeli na výlet do Prahy. Bylo nádherné počasí,
sluníčko hřálo a nálada byla výborná. Naše první zastávka byla na letohrádku
Hvězda, který nechal postavit Ferdinad Tyrolský. Základní kámen
této
šestiúhelníkové stavby byl položen 28. června 1555. Od té doby prošel mnoha
přestavbami. Mnozí z nás si vzpomněli, jak tento památník vypadal před lety. Zdi
oprýskané, park zdevastovaný a památník (od r.1951 se jmenoval Muzeum
Aloise Jiráska) nebyl příliš přitažlivý. Důležitým datem pro letohrádek je 25.
května 2000, kdy byla dokončena poslední rekonstrukce a Hvězda se znovu
otevřela pro širokou veřejnost. Z původního vybavení se nedochovalo vůbec nic.
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V současné době jsou zde proto vystaveny především archiválie, knihy a grafické
listy a letohrádek je zajímavý hlavně překrásnou štukovou výzdobou.
Z letohrádku jsme se vydali do známého kláštera benediktinů v Břevnově. Řeholi
nebo-li jakousi ústavu pro ně sepsal v 6.století sv.Benedikt z italské Nursie.
Klášter byl založen v r.993 pražským biskupem sv.Vojtěchem a knížetem
Boleslavem II. Byl to první mužský klášter na českém území. V 11. stol. zde byl
postavený první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala
dodnes. Klášter prošel mnoha přestavbami a z původní gotické stavby se v první
pol.18.stol. stal nádherný barokní komplex budov se zahradou, kde se dodnes
nachází pramen zvaný Vojtěška, kterému byl přisuzován léčebný účinek.
Obnovené benediktinské komunitě se za pomoci státu i zahraničních klášterů
podařilo klášterní budovy opravit a tak důstojně oslavit 1 000 let trvání kláštera. V
r.1993 bylo břevnovské opatství papežem obdařeno čestným titulem
"arciopatství". Také tento klášter navštívil v roce 1997 papež Jan Pavel II. My
jsme zde měli velké štěstí na průvodce. Tak zajímavý výklad jsme již dlouho nikde
neslyšeli.
Odtud nás autobus zavezl do Pohořelce a pak už jsme chodili jen pěšky. Po
dobrém obědě jsme se vydali na prohlídku Památníku národního písemnictví,
který se nachází v areálu kláštera na Strahově. Tento premonstrátský klášter
založil roku 1140 kníže Vladislav II. Vedle kláštera sv.Jiří na Pražském hradě
(založeného r.973) a kláštera v Břevnově z r.993 patří k nejstarším u nás a byl ve
své době větší než tehdejší Pražský hrad. My jsme z celého areálu navštívili
pouze prostory Strahovské knihovny. Z vystavených sbírek nás zaujal např.
Hvězdný atlas ze 14.stol., Strahovský evangeliář bohatě zdobený drahými
kameny nebo dendrologická knihovna zvaná xylotéka z r.1825, která má 68
svazků dokumentujících dřeviny rostoucí u nás. Každý svazek je věnován
jednomu stromu. Desky tvoří dřevo stromu, hřbet je z jeho kůry a uvnitř je
zachycen vývoj stromu od kořene, přes větve, listy, květy až po plody.
Nejkrásnější z této prohlídky byl však pohled do nádherně zrestaurovaného
Filozofického a Teologického sálu.
Ze strahovského kláštera jsme zamířili na Loretu, která nás již zdálky vítala
slavnou zvonkohrou známé písně Tisíckrát pozdravujeme Tebe... Návštěvu
tohoto kláštera, který byl založen v roce 1626 , s poutním kostelem Narození
Páně a loretánskou kaplí jsme ukončili prohlídkou Loretánského pokladu.
Nejznámějším předmětem v klenotnici je diamantová monstrance zvaná Pražské
slunce, která je ozdobená 6 222 diamanty a je vyrobena z pozlaceného stříbra a
váží 12 kg. Druhý nejbohatší kus je Prstenová monstrance, která má 500
diamantů, 200 rubínů, smaragdů a perel.
Protože bylo nádherné počasí a měli jsme ještě dost času, vydali jsme se pěšky
přes Přažský hrad a Ledeburskou zahradu k sídlu Senátu, který slaví 15 let od
svého založení a má sídlo ve Valdštejnském paláci. Náš výlet jsme ukončili
prohlídkou Valdštejnské zahrady.
S. Valentová
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 17 -

Život obce Předklášteří

Pověsti a příběhy z našeho regionu
Trenkova rokle
Jedna z mnoha houštinami porostlých roklí nedaleko Drahonína, které ústí do
malebného údolí říčky Loučky, dostala název Trenkova rokle.
Baron Trenk žil za vlády císařovny Marie Terezie. Za pruských válek prokázal
panovnici velké služby. Shromáždil kolem sebe mohutnou tlupu dobrodruhů,
zlodějů a lupičů. Říkalo se jim panduři. Panduři se svým vůdcem baronem
Trenkem působili nepříteli velké škody, Mnohem více však pustošili vlastní města
a vesnice, pokud mohli získat bohatý lup. Loupili, vypalovali obydlí a nezastavili se
ani před vražděním bezbranných obyvatel.
Stížnosti na řádění Trenkovy bandy se množily, proto císařovna nařídila, aby byl
baron polapen a v poutech přivezen do Vídně. Trenk se však o rozkazu císařovny
dozvěděl a včas se třemi důstojníky a nejcennějšími naloupenými poklady z ležení
bandy uprchl.
V té době žil v Drahoníně výměnkář Večeřa, který sbíral po celém okolí léčivé
byliny a připravoval z nich léky. Jednou sestupoval do hluboké rokle a pátral po
bylinách. Když se dostal až na dno rokle, spatřil rozdělaný oheň a kolem něj čtyři
zarostlé a po zuby ozbrojené muže. Byl to baron Trenk se svými důstojníky.
Stařeček se lekl a chtěl uprchnout, ale muži mu zastoupili cestu a jejich velitel mu
řekl:
„Nechceme ti ublížit, potřebujeme tě. Když nám pomůžeš, bohatě se ti odměníme.
Každý čtvrtý den nám přineseš jednu ovci. Zaplatíme ti za ni dvacet dukátů, ale
nesmíš nikomu prozradit náš úkryt. Jinak se staneš synem smrti!“
Vyděšený stařeček všechno slíbil a byl propuštěn. Hned druhý den se vypravil do
rokle s čerstvě zabitou ovcí. Bedlivě přitom dával pozor, aby ho nikdo nepatřil,
protože se bál baronovy pomsty. V příkré stráni už na něj čekal jeden z důstojníků
a skutečně mu vyplatil dvacet dukátů. Stařeček jen nevěřícně hleděl na takové
množství peněz a nosil uprchlíkům ovce po mnoho týdnů.
Jednou se opět s ovcí vypravil do rokle, ale nikoho tu nenašel. Popel v ohništi byl
ještě teplý. Vracel se do rokle ještě mnoho dní, ale marně. Až ztratil poslední
naději, že bohaté uprchlíky ještě uvidí, vyprávěl svým drahonínským sousedům,
koho chodil do rokle navštěvovat.
Baron Trenk trestu nakonec stejně neunikl. Byl zatčen a zemřel ve vězení v Brně
na Špilberku. Rokle u Drahonína dostala jeho jméno. Vypráví se o ní, že tu baron
Trenk před svým odchodem zakopal všechny naloupené poklady. Měl je zavalit
kamenem a na něj vytesat nůž s vidličkou křížem přes sebe. Takový balvan ani
Trenkův poklad však zatím nikdo nenašel.
(Podle knihy Karla Fice Z kraje od Pernštejna k Veveří)
M. Kulhánková
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Orba a zemědělství
Člen cechu „Extrachlap“ vynalezl právě tento týden nový stroj na dobývání
cukrovky, když na poli zamrzla. Vezme se totiž dostatečný počet lidí, dříve než má
mrznout, přidá se jim po 20.haléřích a řepa lítá jako když hřmí, a nemá kdy
zamrznout.
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Telegramy
Z Prahy (U Libně) Pův.teleg. Vše jak obyčejně, rveme se pořád. Až se vzájemně
dotlučem budem konečně sjednoceni. – Vody hrůza, teče do sklepů i do bot.Pozn. Zdá se, že se doba příliš nezměnila. To, co platilo před více jak 100 roky,
platí stále.

V PŘEDKLÁŠTEŘÍ LYŽOVAL CELÝ SVĚT
Od 1. do 7. srpna proběhlo v Předklášteří ve Ski areálu ‚Na Klínku‘
mezinárodní žákovské soustředění v travním lyžování ‚Grasskicamp‘, které
v neděli 7. srpna zakončil závod světového poháru dospělých.
Na Grasskicampu se sešlo 45 účastníků z 9 států. Nejvzdálenější účastníci byli
z Japonska a Tchajwanu. Dále se účastnili Slováci, Rakušané, Švýcaři, Italové,
Španělé, Němci a samozřejmě Češi.
Akce to byla opravdu vydařená, kromě dvoufázového tréninku si účastníci
užili různých dalších aktivit a atrakcí, jako rozcvičky v japonském stylu, vodní bitky
při mytí lyží, lanového parku, odpoledne v bazénu nebo improvizovaná rytířská
klání. Při společné zábavě pak prohloubili své jazykové schopnosti.
Největší akce letošní sezóny konaná v České republice začala 1. srpna
slavnostním zahájením a výstřelem z děla na Náměstí 5. května v Předklášteří.
Následující týden si děti užívaly již zmíněné aktivity.V pátek a sobotu se děti
postavily na start finálových závodu FIS Žákovského poháru ve slalomu a obřím
slalomu, kdy se našim závodníkům velice dařilo a získali 9 z 10 možných
vítězství. Rozhodlo se zde také o žákovských šampiónech roku 2011, kterými se
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stali: v kategorii bambiny Alex Janoška ze Slovenska, v kategorii mladší žáci
Karolína Rašovská (TJ Sokol Předklášteří) a Martin Barták a v kategorii starší žáci
Magdalena Kotyzová (TJ Sokol Předklášteří) a Hynek Rajch (všichni Česká rep.).
V sobotu se pak k žákovským kláním připojily mezinárodní FIS závody
dospělých v obřím a superobřím slalomu. Zvláště mužům se v sobotu velice dařilo
a bez zaváhání získali vítězství v obou disciplínách. Na závěr celé velkolepé akce
se v neděli konal závod Světového poháru ve slalomu, kdy Jan Němec opět
potvrdil své kvality a po nevydařeném 1. kole se výbornou jízdou v kole 2. dostal
opět na nejvyšší stupínek. Na nejtechničtějším kopci světového kalendáře, velice
obtížné trati a povrchu zajel svoji první ‚bednu‘ ve světovém poháru juniorský
mistr světa Lukáš Kolouch, který skončil třetí.
Petra Ivánková

Úspěch bratrů Martina a Tomáše Soltíkových na MS juniorů ve Švýcarsku
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Medailová sklizeň na Mistrovství světa
Švýcarsko/Atzmänning :
Na Mistrovství světa dospělých a MS juniorů v lyžování na trávě, které se
uskutečnilo ve švýcarském Atzmanningu/Goldingenu ve dnech 31. srpna až
4. září bylo z TJ Sokol Předklášteří za Českou republiku Svazem lyžařů ČR
nominováno celkem pět závodníků lyžařského oddílu.
Šampionátu na sjezdovce Kohlrüti, která se svým sklonem řadí mezi
nejtěžší sjezdovky na světě, účastnilo celkem osmdesát závodníků z devíti zemí
světa.
Česká výprava si ze šampionátu v počtu medailí odvážela celkem 17
medailí a to 3 zlaté – 8 stříbrných – 6 bronzových (dospělí i junioři). Z tohoto počtu
putovalo do Předklášteří zásluhou našich juniorů celkem 7 medailí konkrétně 1
zlatá – 2 stříbrné a 4 bronzové medaile. Díky tomu se Česko stalo nejúspěšnější
zemí šampionátu.
První svůj titul juniorského Mistra světa získala v kombinaci Petra Ivánková,
dále ve slalomu a super obřím slalomu získala dvě bronzové medaile.
Dalšími úspěšnými juniorskými závodníky TJ Sokol Předklášteří se stali
bratři Martin a Tomáš Soltíkovi, kteří si medaile rozdělili následovně : starší Martin
Soltík získal ve slalomu a v kombinaci dvě stříbrné medaile a jeho mladší bratr
Tomáš Soltík vybojoval ve slalomu a v kombinaci dvě bronzové medaile.
Posledním úspěšným závodníkem našeho oddílu se stal Václav Jerošek, který ve
slalomu a v kombinaci získal dvě „bramborové“ medaile.
Pavel Ivánek
Akce TJ Sokol Předklášteří v měsíci říjnu 2011
15. října 2011 - Pořádá ve spolupráci s komisí pro mládež a sport OÚ Předklášteří
zájezd do Zoologické zahrady a Aquaparku v Olomouci. Součástí ZOO Olomouc
je také lanové centrum pro děti „Lanáček“.
Odjezd : 8,00 hod od ZŠ v Předklášteří
Cena : 150,- Kč (v ceně pro děti je zahrnuta cena vstupného a doprava)
Přihlášky : osobně ZŠ Předklášteří - Mgr. Ilona Krausová,
Alena Ivánková, e- mail aivankova@volny.cz, tel. 603251383
22. října 2011 – 9,00 hod.
Víceúčelové hřiště Předklášteří - podzimní úklid sportovního areálu účast všech
členů TJ Sokola Předklášteří a veřejnosti využívající naše sportoviště je vítána.
29. října 2011 – 9,00 hod.
Pořádá oddíl lyžování v lyžařském areálu „Klínek“ v rámci závodů Poháru
Jihomoravského kraje veřejný závod v suchém slalomu. Závod je určen nejen pro
děti lyžařského oddílu, ale také pro širokou veřejnost.
Pavel Ivánek
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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……..………LETNÍ AKTIVITY NA RANČI LOUČKA……….………..
Dětská soustředění s koníky na Ranči Loučka
Také tento rok se za námi ke koním sjely děti z blízka i z dálky. Ve věkovém
rozmezí od 9 do 15 let jsme zde uvítali mnoho děvčat a též jednoho chlapce. Pro
děti byly vytvořeny dva turnusy – začínající a mírně pokročilí, mírně pokročilí a
pokročilí. Zde se sešlo v každém turnusu 12 dětí očekávajících nevšední zážitky
s jejich milovanými zvířaty, především pak koňmi. Letos se děti poprvé na
táborech mohly seznámit krom psů, koček a koní i s „ rančovými“ ovcemi. Ty jsou
už tak ochočené, že na zavolání se přiběhnou pomazlit. Děti se na táborech učily
vše, co se péče o koně týče. Den začínal ranním krmením. Koně se nakrmili,
odvedli do výběhů a následovala snídaně. Ani uklízení hnoje se mladí koňáci
nevyhnuli. Dopoledne jsme věnovali úklidu výběhů i boxů. Celý táborem probíhala
celotáborová hra, kdy děti rozdělené na dvě družstva, sbíraly body na závěrečné
vyhodnocení hlavní ceny. V teorii jsme probírali stavbu těla koně, sedla a
postrojování koní, též základní péči o koně. Po poledním klidu vždy následovalo
vytoužené ježdění. Podle pokročilosti se táborníci učili s koňmi pracovat ze země,
základy jízdy na lonžích, jízdárenský výcvik, procházky ven i rychlejší vyjížďky.
Vyzkoušeli si také jízdu v sulce (vozíčku) s poníky. Po jízdách nás čekaly ještě
povinnosti v podobě večerního krmení a péče o koně a zábava v podobě aktivních
i vědomostních her. Na závěr vítězné družstvo vyhrálo jízdu kočárem taženým
černými frískými koňmi a poražené družstvo se jako cenu útěchy také nakonec
kousek svezlo. Pro všechny tím skončil týden plný zážitků, legrace i námahy.
Především však zkušeností s tím, jak to chodí, když už člověk koně má. Mnoho
dětí bylo překvapeno tím, jak je práce u koní mnohdy namáhavá, a že nesestává
jen z ježdění a zaplétání hřívy. Jiní pak našli v práci kolem koní a komunikaci
s nimi nový, zábavný rozměr svého koníčku.

Soustředění agility

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 23 -

Život obce Předklášteří

V létě na Ranči Loučka proběhlo několik soustředění agility. Pejskové se svými
pány se učili spolu lépe spolupracovat. Agility trénovali ráno a večer pod vedením
instruktorů(mezi jinými je zde trénovala i Veronika Krčmářová, která byla loni 2. na
mistrovství světa v agility v Německu).
Všichni účastníci si užili hodně sluníčka. Mimo výcvik se chodili koupat do řeky
Svratky a také podnikali výlety do okolí.
Několikrát se udělal táboráček, u kterého se opekly buřty a povídalo se.
Myslím, že většině se u nás líbilo a přijedou příští rok znovu.

..KAŽDÝ MÁ SVÉHO LÉKAŘE - KAŽDÝ MÁ SVÉHO VČELAŘE..
Lidé si opět včel více váží. Již dobře vědí, že více
jak 1/3 rostlin pro potraviny zdravé výživy na celém
světě opyluje právě nenahraditelný opylovač a tím
je včela medonosná.
Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské
činnosti, který člověku přinášel prospěch v každé
době. S vývojem lidské činnosti se měnilo i
ohodnocení jednotlivých složek užitečnosti včel.
S výrobou cukru klesl význam medu jako
základního sladidla, s rozvojem petrochemie se
přestal využívat vosk na výrobu svíček ke svícení.
Naopak s rozšířením a koncentrací ploch
hmyzosnubných rostlin vzrostl význam včely jako
opylovače. Z celkového užitku tj. 80-90% chovu včely medonosné připadá na
zvýšení výnosů semen a plodů cizosprašných hmyzosnubných rostlin.
Mimořádný význam včel spočívá také v opylovací činnosti v květech ohrožených
rostlinných druhů. Včela je též nezbytná pro život ostatních zvířat v přírodě.
Například většina druhů ptáků se živí plody a semeny bobulovin, které se vyvinou
jen díky opylování včelou medonosnou.
Čím nám včely prospívají?
Včela se především podílí na zvýšení výnosů plodů ovocných dřevin.
Některé příklady: jabloně 90 %
třešně 98,5 %
hrušně 92 %
angrešt 73,3 %
Dále pak na zvýšení výnosů některých polních plodin, jako je
řepka olejka až o 30-50%
jetel červený
o 38 %
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Krátce o vývoji včelařství u nás
Nejstarší písemné doklady o včelařství pocházejí z 10. a 11. století (většinou se
jedná o klášterní dokumenty).
V 11. a 12. století se na pražských trzích směňoval český med v poměru: 1:1 za
dováženou sůl. Značný zájem na rozšiřování včelařství měla v dřívějších dobách
církev. Do 16. století převažovalo včelařství lesní, takzvané „bernictví“, které
postupně přešlo na včelařství domácí. Jak se měnilo včelařství, tak se také vyvíjel
způsob chovu včel v jejich příbytcích. První příbytky včel byly tzv. „kláty“, což byly
duté kmeny upravené pro včelařství. Dodnes je najdeme v muzeích, skanzenech
apod. Jsou různě vyřezávané a malované. První úly, jak se dnes příbytkům pro
včely říká, se objevily v letech 1785-89. Vývoj úlů pro chov včel je velmi pestrý.
Odvíjí se od oblastí, kde se používaly nebo od jmen jejich vynálezců a
propagátorů. Jsou známé např:. Budečáky, Tachováky, Čechoslováky,
Univerzáky, Lankasterky apod.
Jednotlivé úly se liší rozměrem rámků, způsobem včelaření a přístupem ke
včelám (zadem přístupné, shora přístupné). Také způsob zpracování (vytáčení či
získávání) nejhlavnějšího produktu včel-medu, se podstatně změnil. Dříve se med
vytáčel na jednoduchých odstředivých medometech, poháněných přes
jednoduchý převod klikou. Dnes se používají nerezové několikarámkové zvratné
medomety, mající elektrický a elektronicky ovládaný pohon.
Rok včelaře
Lidstvo se řídí kalendářním rokem. Dne 1.1. otevřeme kalendář a začneme
odpočítávat kalendářní dny až do konce roku. Včelař, potažmo včely, však mají
takzvaný včelařský rok, který se rozděluje takto: Podlétí, Podzim, Zima, Předjaří,
Jaro, Časné léto, Plné léto.
Včely se připravují na přečkání zimního období-zemního klidu již v srpnu, kdy
včelař provede poslední medobraní, následuje úprava plodiště a nakrmení včel
řepným cukrem. Proč řepným cukrem, když si nosily med? Je pro včely
stravitelnější a nezatěžuje tolik jejich metabolismus. Provede se také nezbytné
veterinární opatření proti nemocem a roztočům včel „Varoa Destruktor“. Pak se
včelař stará, aby včelstva měla přes zimu klid, nebyla ničím a nikým rušena.
V době zimního slunovratu-kolem vánočních svátků-matka začíná klást vajíčka,
tím se rodí včely, které se starají o výchovu generace včel na nejproduktivnější
období včelařského roku. V předjaří a na jaře začíná hlavní práce včelaře a včel.
Včelař připraví pro včelstva optimální podmínky. To znamená prostor pro bouřlivý
rozvoj včelstva. Ta pak využívají každé příležitosti k donášení sladkého nektaru
z květů rostlin a stromů, pylu a vody. Část nektaru a pylu se uloží do zásobních
buněk plástů, část se použije pro výživu larviček (budoucích včel).
Po odkvětu řepky se včelaři snaží provést první medobraní, to značí vybrání
zralých medových zásob, jejich vytočení a zpracování. Tento med se nazývá
květový (jarní)-je skvělý, řidší a brzy zcukernatí (zkrystalizuje).
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Druhé medobraní se provádí v červenci-srpnu. Tento med zpravidla je tmavší,
hustší a později zkrystalizuje.
Kromě medu se také využívají ostatní produkty včel:
Vosk-na výrobu nových mezistěn, což jsou jakési předlohy buněk pro vajíčka a
larvy budoucích včel. Nebo slouží k uložení medu (nektaru) a pylu. Vosk se
používá i pro zdravotnictví, v chemickém průmyslu apod.
Propolis-ten se využívá především ve farmacii na výrobu tinktur a mastí.
Mateří kašička-využívá se stejně jako propolis ve farmacii a kosmetice.
Včelí jed-toho je zapotřebí především v lékařství na výrobu léčiv.
Včelařství v naší obci
Jako v každé vísce i v naší obci se včelařilo již od dávných dob. Předklášteří není
tak daleko od Tišnova „Jen co řeku Svratku přebrodíš“ a tak se můžeme připojit i
my ke 110. výročí organizovaného včelařství na Tišnovsku.
Dle záznamů současného jednatele ČSV ZO Tišnov, přítele Ing. Kapouna počet
včelařů v Předklášteří značně poklesl. Zatím co v r. 1990 jich bylo 20, k dnešnímu
dni zůstalo 6 členů, z tohoto dva mají včelstva mimo obec Předklášteří. Ve funkci
včelařských důvěrníků se zde vystřídali: Antonín Habrovec, Pavla Görnerová,
Jindřich Jakubec, Josef Ivánek.Současným dlouholetým důvěrníkem je Jiří
Kroupa, jehož „ovečkami“ jsou Karel Babák, Miroslav Jeřábek, Marie Mašínová,
Petr Josífek a Jaroslav Špaček.
Včelařilo se i v klášteře, kde se na adrese Porta Coeli 1001 včelařila od roku 1959
řádová sestra Marta Tulisová až s 18 včelstvy. Včelaření ukončila se 3 včelstvy
v r. 2001 ve věku 77 let. Bývalými členy, mimo již zmíněné důvěrníky, byli:
Hedvika Nečasová, Ludvík Rašovský st., Marie Šebestová, Adolf Veselý,
František Vejrosta st., Ing. Vladimír Rossi, páter Josef Vaněk, František Vejrosta
ml., Josef Baláš, Marie Josífková, Ludvík Rašovský ml., Ing. Jiří Jakubec, Ludvík
Poul, František Šťastný, Jaroslav Zemek, Ing. Jaroslav Jůza, Miroslav Zeman,
Eliška Zatloukalová, Jitka Ulmerová, Oldřich Adam, Miroslav Zatloukal a Ing. Karel
Babák.
Ve Štěpánovicích je počet včelařů již dlouhá léta stabilní a pohybuje se kolem 10.
Stabilní je důvěrník-František Vojta. Nejvíce včelařů se vystřídalo u Mašků,
počínaje Hermou Maškovou, pokračuje Rudolfem Maškem, doc. Norbertem
Maškem a konče Ing. Věroslavou Maškovou. Dnes je jejich včelín, který zažil i
oheň, vzniklý od zapomenutého dýmáku, osiřelý.
V současnosti ve Štěpánovicích včelaří mimo Františka Vojty ještě Karel Koukola,
Bohuslav Visingr, Antonín Vavříček, Tomáš Kubín, Aleš Lazar, Jiří Sýs a Vladimír
Štarha. V minulosti to byli Milan. Bém, Jiří Chromý, Leoš Visingr, Marek Chromý,
Metoděj Pochop, Cyril Strašák, Antonín Uher, Rudolf Vavříček a Božena
Pochopová.
J.Kroupa
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.............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME

Dne 10. července 2011 jsme vzpomněli
nedožitých 80. narozenin našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka pana Františka Novotného.
V myšlenkách žije stále s námi.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Jiřina Novotná a dcery s rodinami

28. srpna 2011 uplynulo 21 roků od úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka pana Václava Veselého.
Stále vzpomínají manželka, syn Václav a dcera Jana
s rodinami

Tak jako každý rok i letos se na závěr roku sejdeme na náměstí při rozsvěcování
vánočního osvětlení. Letos to bude 26.listopadu .
Nebudou chybět zabíjačkové speciality, které pro Vás přichystá Mikroregion
Porta.
Základní škola připravuje pro tento den tradiční prodejní předvánoční jarmark.
Pozadu nezůstanou letos ani ženy z Červeného kříže, které se po dvou letech
opět představí na prodejní výstavě se svými křehkými výtvory.
Začátkem prosince se také bude konat tradiční Mikulášská zábava. Termín bude
včas oznámen na plakátech.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Petr Vacek - Josef Selement
pro lovecké rohy in B se zpěvy

za lesníky a myslivce klášterního polesí Porta coeli, kteří
nás předešli do věčných revírů, bude sloužena
V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2011
v 10.00 hod.
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli v Předklášteří
Přijďme a vzdejme poctu …
Program:
Před úplným začátkem mše nastupuje sólový hlas rohu s krátkou melodií a
vábí mezi nás svatého Huberta, patrona myslivců. Poté zazní kostelní zvonek a
mše začíná introdukcí. Jednotlivé části jsou do mše volné řazeny jako tzv.
Proprium.
Všechny části Hubertské mše jsou opatřeny překrásnými texty Josefa
Selementa.
Po skončení mše bývá krásným zvykem zatroubit účastníkům mše na cestu
domů několik loveckých fanfár. Toto vše odpovídá tradici, která se v průběhu doby
postupně vytvořila a dochovala dodnes.
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