Život obce Předklášteří

Změna je život ….!
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou
letošní první číslo obecního časopisu „Život obce
Předklášteří“ v poněkud změněné podobě. Po šesti
letech vydávání časopisu ve formě, na jakou jste byli
zvyklí, rozhodla rada obce přistoupit ke změně - vydává
jej v celobarevném tisku. Důvodem je vytvářet časopis
zajímavější, s více fotografiemi ze života obce, které
v černobílém tisku mnohdy ztrácely svoji vypovídající
hodnotu.
Uvítáme, najdou-li se v obci občané, kteří budou
ochotni spolupracovat na přípravě časopisu, a to buď formou příspěvků ze svého
oboru či firmy, fotografiemi z událostí v obci nebo ve své rodině. Začteme-li se do
časopisu tištěného před léty ještě na kopírce v obci, nebo na první čísla časopisu
formátu A5, uvědomíme si, že pro naše děti jsou tyto svazky vlastně obecní
kronikou, kterou mají doma k dispozici, jak pro poznání minulosti obce, tak pro
užití při výuce ve škole. Náklady na barevný tisk budou sice o něco vyšší, ale
naše obec a naši občané si zaslouží mít kvalitní informace na úrovni 21.století.
Připravuje se tisk publikace o obci, ve které bude průřez života v obci od svého
znovuzrození v roce 1990 a také historické materiály, které se nám podaří
shromáždit. Také pro tuto publikaci uvítáme ochotné spolupracovníky, kteří
přispějí do publikace svými vzpomínkami na život v obci v minulosti.
Složitý zákon o zadávání veřejných zakázek, který musíme respektovat při
výběru dodavatelů služeb a stavebních prací a změny stavebního zákona nám
prodlužují přípravu akcí, které máme pro letošek v plánu. Přichystány jsou
projekty na zubní ordinaci, požádáno je o stavební povolení na spojovací chodník
mezi ulicemi Strmá a Šikulova. Jakmile budou k dispozici prováděcí projekty,
bude vybrán dodavatel a v letošním roce by obě akce měly být dokončeny.
Máme potvrzenou dotaci na revitalizaci parku, bohužel z výše uvedených
důvodů se tato akce v letošním roce nedá stihnout. Součástí úprav je také kácení
a ošetření poškozených stromů a likvidace náletových dřevin. Tyto práce musí být
provedeny mimo vegetační dobu, což je do 31.března . Rozhodnutí o přidělení
dotace jsme dostali začátkem února a termíny pro zpracování zadávacího řízení
nám neumožní ve stanoveném termínu práce zahájit.
Připravuje se projekt na přístavbu tělocvičny a rozšíření učeben školy. V příštím
čísle časopisu se budete moci seznámit s podrobnostmi z předložené studie
přístavby.Podaří-li se vše připravit do konce roku, tak stavba bude zahájena
v roce 2014.
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Letos bude dokončena úprava hřbitova 2. etapou – přístavbou kolumbária a
opravou márnice. Práce budou zahájeny ihned, jakmile počasí dovolí.
Obec se společně s Mikroregionem Porta zapojila do práce Místní akční skupiny
(MAS),„Brána Brněnska“. Je to sdružení pro součinnost veřejného sektoru,
neziskového a podnikatelského za účelem partnerství a spolupráce v oblasti
rozvoje venkova a zemědělství. Bude to pro období 2014 až 2020 jedna z mála
možností, jak získat finanční podporu z fondů EU a státního rozpočtu. Kladen je
zde důraz na přístup „zezdola“. Na valné hromadě, která se konala 31.ledna
v Oslavanech, jsme se dozvěděli, že obec a mateřská školka, společně
s ostatními, kteří projevili zájem, byly vybrány pro podporu akce „Hřbitovy naše
kamenná historie a Technické mateřské školky“ O podrobnostech vás budeme
informovat v příštím čísle časopisu.
V obci proběhla 15.ledna Tříkrálová sbírka pro Charitu Tišnov. Chci poděkovat
všem, kteří přispěli ke krásnému výsledku sbírky v obci. Sbírka pro Charitu
vynesla letos v obci 42 753,- Kč. Velkou zásluhu na tom mají také všichni
koledníci se svými dospělými asistenty a rovněž vedení naší Základní školy, které
sbírku zorganizovalo. Bližší údaje o sbírce si můžete přečíst uvnitř čísla.
Vážení občané, očekávané jaro je již za dveřmi a zahrádkáři se již nemohou
dočkat, až vyraší první jarní květy a na záhonech vyklíčí první zasetá semena.
Přeji Vám všem krásné Velikonoce, dětem bohatou pomlázku a po letošní
zimě, ve které jsme si slunečního svitu příliš neužili, hodně pěkných jarních,
prosluněných dnů.

ZO 10.12.2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 4.12..2012
a zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstev obce .
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na r. 2013 ve výši 23.536.900,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce do
30.11. 2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014 – 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu ve výši 7000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet fondu rozvoje bydlení na r. 2013 ve výši
200.000,- Kč. Ukládá vyhlásit v měsíci únoru výběrové řízení na půjčky pro
občany.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 a 9 /2012.
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem částky 10.102,83 Kč do rezervního
fondu školy.
Schvaluje rozpočet školy na rok 2013 ve výši 1741 tis. Kč. Schvaluje navýšení
rozpočtu školy o 130 tis. na r. 2012.
Schvaluje Výroční zprávu školy za r. 2011/2012.
ZO oceňuje práci učitelského sboru ZŠ a MŠ za dosažené výsledky ve výuce.
Oceňuje práci zaměstnanců školy za udržení vzhledu a čistoty v areálech škol.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na r. 2012.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji přípravných prací
k zahájení činnosti MAS a schvaluje změnu usnesení č.38/2012 v tomto novém
znění: Zastupitelstvo obce Předklášteří schvaluje poskytnutí území obce
Předklášteří do MAS Brána Brněnska, o.s. k.ú. Předklášteří a působnost MAS
Brána Brněnska, o.s na svém území. Obec Předklášteří souhlasí s vytvořením
Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněska, o.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 796/8 o výměře 16 m2
za cenu 140 Kč/ m2. Veškeré náklady převodu hradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p.č.639/1,
644/1 a 642 za část pozemku 441/12 a ukládá předložit návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o pronájmu zahrádkářské kolonie Besének II a návrh smlouvy na směnu
dotčených pozemků. Ukládá připravit podklady pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podporou zajišťování a poskytování pečovatelské
služby občanům obce v celkové výši 22.850,-Kč/rok. Obec bude obeznámena
s počtem a seznamem dotovaných osob.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zajištění svozu a likvidaci domovního
odpadu v roce 2013 s firmou van Gansenwinkel a finančnímu výboru ukládá pro
příští schůzi připravit návrh vyhlášky na svoz a likvidaci domovního odpadu.
Ukládá informovat občany o umístění obce v soutěži “My třídíme nejlépe“.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na tisk publikace o obci s firmou F.R.Z.
agency s.r.o. a ukládá RO jmenovat redakční radu k přípravě tisku.
Zastupitelstvo obce schvaluje studii na přístavbu tělocvičny zpracovanou APateliérem Brno a ukládá pokračovat v přípravě projektu a stavby.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za r. 2011
Zastupitelstvo bere na vědomi informaci o ceně vodného a stočného v roce
2013.
Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením advokátní kanceláře pro zastupování
obce při jednáních o církevních restitucích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání vánočního koncertu MP.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o novoročním setkání na náměstí.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podporou závodu světového poháru v lyžování
na trávě ve výši 60.000,- Kč a ukládá připravit společně se Sokolem důstojnou
prezentaci obce při této akci.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením splatnosti částky 250.000,z půjčky poskytnuté obci Železné do 30.6.2013. Zmocňuje starostu k podpisu
dodatku smlouvy.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o proplacení náhrady za pracovní úraz ve
firmě Thuasne a ukládá stavební komisi připravit podklady pro odpověď.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu lyžařského vleku a obslužné
chaty v areálu na Klínku
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo a mandátní smlouvu na zpracování
projektové dokumentace chodníku v parku firmou RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB spol.s.r.o. za cenu 78.000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení závěrečného vyhodnocení stavby bytů 7B.j. PČB.
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ZO 28.2.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o rozpočtovém opatření č.1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kontrole nápravy chyb
z přezkumu hospodaření za r. 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o svozu a
likvidaci domovního odpadu. Cena za osobu činí 470 Kč/popelnici a rok.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o analýze výnosů z finančních
prostředků obce u bank a návrzích na změnu, pro zajištění větších výnosů.
Ukládá finančnímu výboru spolupracovat s účetní na přípravě uložení peněz.
Pověřuje Radu obce schválením smlouvy a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s převzetím hřbitova a kulturní památky márnice do
majetku obce. Nesouhlasí s převzetím kostela Nejsvětější Trojice do majetku
obce. Souhlasí s převzetím správy kostela a ukládá projednat s farností její
rozsah a návrh smlouvy předložit ke schválení ZO na příští schůzi.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na poskytování právních služeb AK
LAW group a ukládá zajistit další nabídku. Pověřuje RO konečným rozhodnutím
o zastupování obce .Zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s převzetím inventáře z MP podle předloženého
seznamu na obec.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem trasy chodníku a ukládá připravit po
vydání stavebního povolení výběrové řízení na dodavatele stavby .
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zahájení termínu výstavby tělocvičny
a rozšíření učeben ZŠ a ukládá pokračovat v přípravě stavby. Ukládá před
zahájením výstavby provést vyhodnocení provozních, finančních a právních rizik,
které se mohou během výstavby a následného provozu vyskytnout. Ukládá
předložit analýzu ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o směně pozemků p.č. 639/1,644/1 a
642 o celkové výměře 11.435 m2 a pozemku p. č.441/14 o výměře 11435 m2 ve
vlastnictví obce a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Schvaluje cenu obou
pozemků dohodou 14 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením výběrového řízení na dodavatele
úprav v parku ZIŠ a ukládá připravit práce tak, aby mohly být zahájeny kácením
dřevin v zimním vegetačním období 2013/2014 a ukončeny do 31. 8. 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání o využití budovy ZIŠ a
ukládá pokračovat v úsilí o dohodu s JmK.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem 2ks vyřazených průmyslových robotů
za cenu 1000,-Kč za kus zájemcům, kteří zajistí demontáž a vyklizení. Ukládá
vyvěsit záměr prodeje.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podání žádosti o dotaci na zřízení ordinace
zubního lékaře v Předklášteří z PRV 2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podpoře Českého svazu včelařů
v obci, kterou schválila RO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o práci MAS a souhlasí se
zapůjčením částky cca 90 tis. na předfinancování projektů Technické MŠ a
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Hřbitovy, naše kamenná historie. Ukládá pokračovat v iniciativě pro možné
rozšíření provozu areálu na Klínku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádosti města Tišnova a
pověřuje RO po obdržení stanoviska sociální komise k předloženému materiálu,
schválením, zpracováním odpovědi a zasláním vyjádření městu Tišnov. Závěr
předložit ZO na vědomí.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením jednání o možném odkoupení části
pozemků p. č. 622,621 a 616/1 od majitelky k vybudování cyklostezky navazující
na cyklostezku štěpánovickou. Souhlasí s úhradou vynuceného přesunu části
plotu u zahrad.
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením výroby i do prostor prodejny z důvodu
udržení firmy Thuasne v objektu. Souhlasí s návrhem na úhradu části, nebo celé
částky náhrady za léčebné výlohy za úraz na schodech, nebude-li uhrazeno
z plnění pojišťovny.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na děti z obce,
navštěvující lesní klub.
Zastupitelstvo obce deleguje na VH honebního společenství Štěpánovice Ing.
Jana Večeřu.
Zastupitelstvo obce pověřuje RO vyhlášením záměru samotěžby v lokalitě Na
Dranči a stanovením ceny za vytěžené dřevo podle ceny obvyklé v regionu a
obtížnosti přístupu k těženému prostoru.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním částky 10.000,- Kč na zvláštní účet
pro postižené zřícením panelového domu po výbuchu ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi prověřit způsob zákazu podomního
prodeje v obci tak, aby byl vymahatelný.

V poslední době se opět množí stížnosti na volné
pobíhání psů a slepic po obci. Upozorňujeme, že je tím
porušován § 127 Občanského zákoníku a podle zákona na
ochranu zvířat 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
může být tento přestupek potrestán pokutou ve výši až
50.000 Kč.
§ 127
Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo
čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo
pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil
dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům
obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami pachy, pevnými a tekutými
odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící
pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu
nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Že obyčejná popelnice, která stojí u každého domu může inspirovat k napsání
zajímavé úvahy, by asi nikdo neřekl. Přesto se v naší škole našla žákyně, kterou
tato „obyčejná“ ušmudlaná plechovice zaujala. A výsledek stojí za to! No posuďte
sami!

Člen rodiny
Věc, kterou jsem se rozhodla popsat, je naší kamarádkou i členem rodiny.
Proč? Například proto, že je zapsaná na obecním úřadě s trvalým bydlištěm číslo
popisné 144, stejně jako my. Nebo taky proto, že za ni platíme každý rok víc, než
za našeho psa Bena. Na rozdíl od Bena, kterému musíme kupovat granule, nás
Šedivka (tak totiž naší kamarádce říkáme)nestojí za potravu ani korunu. A přesto
musím říct, že hlad má stále jako vlk. Ať děláme, co děláme, vejde se do ní víc
než do nás všech.
Bydlí sama se svou další kamarádkou schránkou Zprávičkou blízko silnice.
Musím říct, že moc krásy nepobrala, je šedá a proto jí taky říkáme Šedivka. Má
dvě uši a jednu velkou hubu, kterou na nás hladově otvírá. Někdy litujeme, že
místo uší nemá dvě nohy, zvlášť v úterý jednou za 14 dní, když s ní táta musí
zápasit. I když se jednou za 14 dní naplní, stejně konzumuje jen to nezbytné. Aby
nevypadala tak smutně, rozhodli jsme se, že ji na jaře vyzdobíme. Už dvakrát ji
někdo přejel, ale pokaždé to rozchodila. I když nás stojí peníze, tak jsme rádi, že ji
máme, protože je velmi užitečná. Když jdeme na procházku, vidím kolem sebe
hodně věcí, na kterých by si Šedivka pochutnala. A protože její potrava nevypadá
moc vábně, nejsem moc nadšená, když ji vidím válet se kolem
sebe.
Jednou za 14 dnů přijedou pánové, kteří jí uleví a
uvedou do původního stavu. S jejich prací jsme se s bratrem
mohli seznámit. Občas je totiž pozveme na čaj a oni nás za
odměnu svezli v jejich voze. Jízda byla dobrá, ale tu práci jim
nezávidím. Když jdeme ráno s bratrem do školy, pes ji
radostně pozdraví zvednutím nožky a Šedivka na oplátku
radostně zavrže. Jako máma, táta, hodiny, Šedivka – člen
rodiny!
Sára Bočková, žákyně 5. třídy
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
místo sběru :

garáže v parku ZIŠ – vjezd z ulice Komenského

doba sběru:

čtvrtek 11.4. 2013
pátek 12.4. 2013
sobota 13.4. 2013

od 13.00 - 17.00 hod.
od 13.00 - 17.00 hod.
od 8.00 - 12.00 hod.

dozor : pracovník OÚ
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

-6-

Život obce Předklášteří

VÝSLEDKY VOLEB 1.KOLA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
poř.

Jméno kandidáta

počet platných hlasů

%

číslo

1

Miloš Zeman

237

30,31

6

2

Karel Schwarzenberg

176

22,51

9

3

Jiří Dienstbier

116

14,83

8

4

Jan Fischer

103

13,17

2

5

Zuzana Roithová

55

7,03

1

6

Vladimír Franz

35

4,48

7

7

Táňa Fischerová

31

3,96

4

8

Jana Bobošíková

15

1,92

3

9

Přemysl Sobotka

14

1,79

5

ÚČAST

NEPLATNÉ
HLASY

%

782

3

65,38

POČET OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

1196

VÝSLEDKY VOLEB 2.KOLA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
poř.

Jméno kandidáta

počet hlasů

%

1

Miloš Zeman

441

58,49

2

Karel Schwarzenberg

313

41,52

POČET OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

1205
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1

62,57
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ÚČAST VOLIČŮ Z PŘEDKLÁŠTEŘÍ V 1. KOLE VOLBY PREZIDENTA ČR

65,38%

NEZÚČASTNĚNÍ
PLATNÉ HLASY
NEPLATNÉ HLASY

34,36%
0,25%

ÚČAST VOLIČŮ Z PŘEDKLÁŠTEŘÍ VE 2. KOLE VOLBY PREZIDENTA ČR

62,57%

37,34%

NEZÚČASTNĚNÍ
PLATNÉ HLASY
NEPLATNÉ HLASY

0,08%

POŘADÍ VE 2. KOLE VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Karel Schwarzenberg

41,52%

58,49%

Miloš Zeman

.

0

10
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MIKROREGION PORTA - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
obec

vybraná částka počet obyv. průměr na obyv.

Borač

12 262

319

38,44

Dolní Loučky

36 526

1418

25,76

Kaly

4 570

241

18,96

Lomnička

14 787

405

36,51

Předklášteří

42 787

1444

29,63

Šerkovice

pozn.

vč.H.Louček

NENÍ UVEDENO

Štěpánovice

14 734

450

32,74

Železné

14 355

403

35,62

Celkem MP

140 021

4680

29,92

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - PRŮMĚR NA OBYVATELE OBCÍ MIKROREGIONU PORTA

Borač
Dolní Loučky
Kaly
Lomnička

Předklášteří
Štěpánovice
Železné

Celkem MP

0,00

5,00

10,00
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TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI NA FOTOGRAFIÍCH

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Vážení starostové, koledníci, asistenti tříkrálové sbírky,
přijměte mé veliké poděkování za Vaši pomoc, spolupráci a podporu při
organizování letošní, již třinácté tříkrálové sbírky. Velice si cením, že jste nezištně
věnovali svůj volný čas a podpořili naše společné charitní dílo. Díky Vám tak
celkový výtěžek v roce 2013 překonal ten loňský a my tak můžeme opět pomoci
dalším lidem v nouzi.
Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 2013.

Ing. Marcela Dvořáková,
ředitelka Oblastní charity Tišnov

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VÝSLEDKU SBÍRKY
Rada obce zhodnotila výsledek tříkrálové sbírky a vyslovuje poděkování všem,
kteří přispěli k tomuto výsledku. Poděkování patří také vedení Základní školy
v Předklášteří, které zorganizovalo uspořádání sbírky, všem koledníkům
a asistentům.
Velice oceňujeme, že i v dnešní, pro mnoho lidí těžké době, se najde
dostatek dárců, kteří nemyslí jenom na sebe, ale také na ty, kteří se bez jejich
pomoci neobejdou.

První akcí, která se uskutečnila v novém roce 2013, byl zápis do 1. třídy.
Dostavilo se celkem 22 budoucích žáčků v doprovodu svých rodičů a sourozenců.
Některé děti si budou muset na nástup do školy ještě chvilku počkat, ale většina
z nich v září zaplní školní lavice. Na zápis byli všichni předškoláci vzorně
připraveni. Předvedli básničky, písničky a poradili si i s řadou úkolů zaměřených
na prostorovou orientaci, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů,
počítání, malování a v neposlední řadě na správnou výslovnost. V závěru čekala
na všechny děti malá odměna za snahu a statečnost v podobě dárečků, které pro
ně připravily děti s vychovatelkami ze školní družiny. Všichni adepti odcházeli ze
zápisu hrdi na předvedené výkony, s pamětním listem a s úsměvem na tváři. A
my už se těšíme na budoucí prvňáčky, kteří se od září 2013 stanou žáky 1. třídy.
Na konci ledna přijela do školy Mgr. Lenka Cupalová z Poradenského centra pro
primární prevenci rizikových jevů v Brně a vedla dva preventivní programy se
žáky naší školy. Ve 2. třídě to byl program na téma klima třídy, ve 4. třídě
protidrogová prevence na I. stupni ZŠ se zaměřením na zdravý životní styl a
prevenci kouření. V obou třídách byly programy zhodnoceny kladně, žáci pěkně
spolupracovali, zapojovali se do bez obtíží do diskuze, spolupracovali s lektorkou i
mezi sebou.
31. ledna jsme ve škole rozdali žákům hodnocení za práci v 1. pololetí školního
roku 2012/2013 a v den pololetních prázdnin 1. února se uskutečnil již VII. školní
ples. Jako vždy i letos byl úspěšný. Kapela Jam Miros navodila výbornou
atmosféru a bohatá tombola byla jako každoročně vyvrcholením plesu.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Předtančení letos bylo opět slavnostní, polonézu se žáky školy nacvičila
Denisa Krausová. Nesmím zapomenout zmínit výbornou kuchyni, kterou také
tradičně zařídil pan Jan Gross.
Celá akce se podařila díky obětavé práci celého kolektivu ZŠ a MŠ Předklášteří,
každý připojil ruku k dílu a úspěch byl zaručen. Poděkování patří také zřizovateli
Obci Předklášteří za propůjčení prostor k pořádání plesu, panu Jindřichu
Bauerovi, který celý ples zaštítil jako její zástupce a panu Vlastimilu Krausovi za
obstarání občerstvení podporujícího dobrou náladu. Velké díky patří
samozřejmě všem sponzorům a rodičům, kteří svými příspěvky přispěli
k úspěchu celé akce. Mnohokrát děkuji a těším se již dnes na VIII. školní ples
příští rok. Ať se na něm všichni zase ve zdraví sejdeme.
Ve druhém pololetí školního roku budeme znovu jezdit na plavání do Plavecké
školy Rybka v Brně – Řečkovicích. Děti MŠ a žáci 1. ročníku budou mít jen 9
plaveckých lekcí v době do 21. 4. 2013, žáci 2. – 4. ročníku budou plavat každý
čtvrtek celé druhé pololetí až do 23. 6. 2013. Plavání v Řečkovicích se nám líbí, je
efektivní a žáci se hodně naučí. Věnuje se jim 5 – 6 zkušených plaveckých
instruktorů a plave se intenzivně celých 45 minut, které jsou na výuku vyčleněny.
V měsíci únoru naši školu opět navštívil známý brněnský hudebník, fotograf,
dobrodruh a cestovatel Mgr. Karel Kocůrek, kterého naši žáci znají již
z dřívějších hudebních setkání. Pro žáky 1. a 2. třídy byla připravena beseda
s názvem „Čtvero ročních období", ve které p. Kocůrek vyprávěl dětem o
proměnách přírody během kalendářního roku. Poutavé vyprávění bylo doplněno
o krásné fotografie rostlin, různých typů krajiny i krátká videa ze života zvířat.
V závěru měli žáci možnost zhlédnout dokument o životě Indiánů v Severní
Americe.
Se žáky 3. – 5. třídy přišel pobesedovat o své cestě do USA mezi Indiány.
Beseda to byla velmi zajímavá. Děti vyslechly nadšené vyprávění o životě
indiánských kmenů, způsobu oblékání, zvycích i tradicích a celkové životní
filosofii, týkající se prastaré indiánské kultury. Historie osídlování Ameriky
indiánskými kmeny i její následný postupný zánik, byl pro žáky zajímavým
tématem. Beseda se nesla v duchu obdivu ke kráse amerických přírodních
rezervací, dokumentované na úžasných fotografiích krajiny, odkud indiánská
kultura pochází a přetrvává v určité míře dodnes. Mgr. Kocůrek při řeči plynule
přecházel z češtiny do angličtiny, občas děti vyzkoušel a přesvědčil je, že výuka
angličtiny je nesmírně důležitá pro jejich další život. Na svém vlastním příkladu jim
ukázal, že poznávat svět se dá i s pár dolary v kapse.
V rámci programu zaměřeného na zdravé stravování navštívila ve dnech 18. – 20.
února 2013 naše školy paní Andrea Hrušková, lektorka celorepublikového
projektu „Zdravá Pětka“. Formou hry se žáci všech tříd ZŠ i MŠ seznámili se
základy zdravé výživy. Aktivně se podíleli na tvorbě výživové pyramidy,
ochutnávali se zavřenýma očima různé druhy ovoce, zeleniny i nápojů a určovali,
které potraviny jsou pro ně vhodné, a kterým by se měli naopak vyhnout. Ke
každému tématu byl připraven soutěžní úkol, za jehož splnění žáci dostali
žetonek. Druhá část programu už byla praktická. Děti poznávaly různé druhy
ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů. Nakonec si měli žáci sami připravit
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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zdravou svačinku. Následovalo sčítání žetonů vysvědčení od Zdravé Pětky. Cílem
této unikátní celorepublikové akce je motivovat děti a jejich prostřednictvím rodiče
k ozdravení jídelníčku a uvědomit si, jak potrava ovlivňuje psychiku i fyzickou
svěžest člověka. Ve spojení s tělesnou aktivitou může napomoci i školní
úspěšnosti.
Beseda nad obecní kronikou
Ve čtvrtek 21. února se s žáky 5. třídy v prostorách Obecního úřadu
v Předklášteří sešla kronikářka obce, paní Marie Kulhánková. Připravila si pro ně
zajímavé povídání, kroniku obce, fotografický materiál, novinové články a pamětní
knihy, které během své devítileté mravenčí práce nashromáždila. Děti
s ní besedovaly o tom, jaké to bylo v době jejího dětství, jak se naše obec
proměňovala během jednotlivých desetiletí celého 20. století. Veškerá svá sdělení
dokládala paní kronikářka dokumenty a velmi zajímavými fotografiemi. Zvláštní
kapitolu pak věnovala vývoji samostatné obce od roku 1990. Vysvětlila dětem, jak
vzniklo Občanského fórum v obci, jak bylo zvoleno první zastupitelstvo obce a
zejména kolik práce se v obci za těch 23 let udělalo. Beseda se neplánovaně
protáhla, ale na konci jsme všichni poděkovali, pochválili vzorně vedenou
dokumentaci i kroniku a svorně jsme konstatovali, že jsme rádi, že žijeme právě
v této obci.
V posledním únorovém týdnu se všichni žáci školy postupně prostřídali na
besedách v naší obecní knihovně s paní Barborou Špačkovou. Žáci 1. a 2. třídy
si nejprve prohlédli celý prostor knihovny a pak se zábavnou formou seznámili
s knihou Jaromíra Koláře Z deníku kocoura Modroočka.
Starší žáci hravou formou poznávali obrázky nejznámějších českých ilustrátorů
dětských knih.
Děti naší školy se zapojují také do připravované akce Noc s Andersenem,
která proběhne v obecní knihovně letos poprvé.
Dětský karneval
V neděli 3. 3. 2013 jsme uspořádali v sále obecního úřadu maškarní karneval
s brněnskými Tetinami. Přibližně 70 krásných masek, které se na karnevalu
sešly, se bavilo i se svými rodiči, kteří byli také vtaženi do dění. Téměř
dvouhodinový program uplynul jako voda a zábava byla úžasná. Vtip, legrace,
tanec, ukázka stepu, dovednosti westernového rázu, soutěže, to vše bylo součástí
celé akce. Sladká odměna nakonec byla příjemnou tečkou. Těšíme se, až se
s brněnskými Tetinami Matyldou a Klotyldou zase setkáme. A bude to asi docela
brzy. Máme v plánu pozvat je na slavnost u příležitosti 100. výročí založení
mateřské školy, kterou chystáme na měsíc červen. Podrobnosti o této akci
budou uveřejněny na www stránkách školy, na nástěnkách našich škol
na informačních tabulích v obci.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ
Veškeré podrobnosti o dění v našich školách sledujte na stránkách školy,
www.zspredklasteri.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Ve fotografiích se ještě vracíme k vánoční návštěvě Prahy,
besídce a k akcím, o kterých jsme referovali v článku.

Na nádvoří Pražského hradu

Návštěva Svatovítské katedrály

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Při školní vánoční besídce se bavili malí i dospělí. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy.

V úvodu VII.plesu ZŠ se při předtančení předvedli žáci zdejší školy, sledováni svými rodiči.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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V neděli 3. 3. 2013 odpoledne se sál obecního úřadu proměnil v kouzelnou
dvoranu, plnou princezen, pirátů, čarodějů a dalších pohádkových
bytostí.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Poděkování.
V květnu oslaví p. Miroslav Kotas, dlouholetý člen TJ Sokol Předklášteří, 68. narozeniny.
Při této příležitosti bychom mu chtěli poděkovat za jeho trpělivou a obětavou práci, která se týká
sportovního dorostu v Předklášteří. Učí žáky ZŠ volejbalu ve svém volném čase a to zcela zdarma.
Jako zakladatel volejbalového oddílu TJ Sokol Předklášteří se věnuje trenérské práci, vychoval
i mnoho ligových hráčů, kteří dodnes hrají volejbal. Mnoho jeho svěřenců dostalo základ pro další
sportovní činnost.
Nyní 3x týdně trénuje oddíl mladších žákyň, který vznikl rozdělením žáků ZŠ na žáky a žákyně.
Občas zastupuje při soutěžních utkáních p. Zdeňka Dvořáka,který trénuje oddíl starších žákyní,
které nyní hrají I.třídu kraj a soutěží o postup do ligy. Tyto žákyně jsou také odchovankyně pana
Miroslava Kotase.
To vše dělá mimo své vlastní aktivity ve volejbalu a nohejbalu.
Pro mladší i starší žáky pořádá s panem Zdeňkem Dvořákem každoročně sportovní soustředění,
naposledy v roce 2012 na rekreačním středisku Prudká.
Pro mladší žáky pořádá několikrát za rok turnaje mezi žáky i turnaje rodičů s dětmi.
Ještě jednou mu za všechno děkujeme a přejeme mu hodně sil do další práce a mnoho sportovních
úspěchů.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 17 -

Život obce Předklášteří

Velikonoční zvyky a symboly
Velikonoce odedávna byly a jsou především duchovní svátky. Křesťané o těchto
hlavních svátcích oslavují Kristovo obětování a zmrtvýchvstání a naději na život
věčný. Současně se s Velikonocemi pojí pradávné oslavy příchodu jara a začátek
nového hospodářského roku.
Čtyřicet dní půstu - křesťané od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního
dodržují půst. Nejedí masitá a maštěná jídla, nekonají taneční zábavy, svatby a
jiné světské požitky.
Hodování - začíná již v poslední den půstu, kterým je Bílá sobota. Jí se hlavně
velikonoční hlavička (jídlo z vajec, masa a mladých jarních kopřiv), mazance,
vdolky a peče se beránek.
Mlčící zvony - v kostelech umlkají zvony na Zelený čtvrtek. Říká se, že odletěly
do Říma.
Řehtačka
- zvonění zvonů nahrazovali chlapci, kteří obcházeli domy
s řehtačkami až do Bílé soboty.
Aleluja - při velikonoční liturgii časté radostné Aleluja – převzaté z židovské
liturgie. Hebrejský výraz složený z halle – jah (chvalte Pána).
Žehnání pokrmů - žehnání pokrmů při mši svaté má symbolický význam
velikonočního vítězství – hřích a smrt jsou přemoženy, můžeme ukončit půst a
radovat se.
Voda - očistné síle proudící vody se připisovala dříve velká
moc. Lidé věřili, že pomáhá smýt hříchy a nemoci.
Pomlázka - na Pondělí velikonoční obcházejí chlapci děvčata
a šlehají je březovými, jalovcovými a vrbovými proutky ( často
spletenými do žíly), nebo je polévají vodou. Má se tím dívkám
předat svěžest, pružnost a zdraví mladého proutku a očistit
tělo. Po Velikonocích se mají proutky stočit do kruhu a vhodit
do potoka nebo do ohně.
Kraslice - děvčata dávají chlapcům při pomlázce obarvená vejce – kraslice.
Vejce - symbol života, plodnosti, pro křesťany symbol vzkříšení (vejce
symbolizuje hrob, mládě narozené z vejce je symbol vzkříšení a nesmrtelnosti
Krista).
Beránek - symbol ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista.
Zajíc - symbol zmrtvýchvstání. Jako „stále bdící“ připomínal
Krista, který přemohl spánek smrti a vystoupil z hrobu do
věčného života.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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CO PRO NÁS PŘIPRAVUJE PODHORÁCKÉ MUZEUM V ROCE 2013
PLÁN VÝSTAV PODHORÁCKÉHO MUZEA V ROCE 2013

1.

Výstava maleb a sítotisků umělce z let 2010 –
2012 inspirovaných krajinou kolem Svatoslavi.
Milan Magni – práce ze Další z řady výstav přibližujících tvorbu
Svatoslavi 2010 - 2012 současných výtvarníků žijících ve sběrném
regionu Podhoráckého muzea.

17.2. - 1.4.2013

Tradiční výstava ve spolupráci muzea a základní
Jaro
Práce žáků výtvarného umělecké školy bude tentokrát zaměřena
oboru ZUŠ v Tišnově k jarním svátkům

3.3. - 28.4.2013
(včetně obou
velikonočních
svátků)

2.
Dětská dílna
„Kytičkový den“

Vlastní Kytičkový den s ukázkami velikonočních
zvyků, jarními hrami, soutěžemi, kvízy a
ochutnávkou jídel
a nápojů proběhne v neděli

neděle 24.3.2012

Klášter Porta coeli
pověstmi opředen

Výstava u příležitosti 780. výročí první písemné
zmínky představí dějinné události kláštera
formou prostorové instalace, inspirované
dochovanými pověstmi.
Hlavní výstava sezóny

28.4. - 3.11.2013

Muzejní noc

Program bude věnován 780. výročí první
písemné zmínky o klášteře Porta coeli

Hledání klášterního
pokladu

Odpoledne s tematickou hrou pro děti
předškolního a školního věku
V programu bude také vystoupení skupiny
historického šermu, divadelní představení a
hudební vystoupení

Nocování v muzeu

v návaznosti na kostýmovanou veselici v obci
Předklášteří

3.

Dny kulturního
dědictví 2013

Výstava fotografií z prostředí kláštera Porta coeli

4.

Porcelánové panenky

Výstava ze sbírky soukromé sběratelky paní
Dagmar Jurčíkové
Hlavní výstava sezóny
Workshop paní Dagmar Jurčíkové o
restaurování porcelánových panenek spojený
s autogramiádou její knihy k tomuto tématu

5.

Genocida Romů za 2.
světové války

Panelová výstava převzatá z Muzea romské
kultury v Brně

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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8. červen 2013

pátek 21. června
2013
září 2013,
cca 2. víkend

18.5. - 29. 9.2013

20.10. - 1.12. 2013
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6.

Betlémy

Výstava ve spolupráci se základními školami
v regionu Tišnovska a tišnovskou galerií Art
Periscope

24.11.2013 13.1.2014

Historický bazar
v muzeu prosinec
2013

Dramatická etuda na téma „Betlémský příběh“

9. – 13.12.2013

PLÁN AKCÍ KULTURNÍ KOMISE V ROCE 2013
BŘEZEN

Jarní velikonoční výstava
Divadlo

DUBEN

Koncert
Praktická dílna

KVĚTEN

Pouť
Muzejní noc – spoluúčast
100. výročí MŠ - spoluúčast

26.5.2013

ZÁŘÍ

Koncert – Sbor moravských učitelů
(k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu)

22.9.2013

ŘÍJEN

Zájezd na Veselý kopec – Bramborová sobota

5.10.2013

23. - 24.4.2013

LISTOPAD

Praktická dílna – výroba hvězdiček z korálků
Jarmark - spoluúčast
Rozsvěcení vánočního stromu - spoluúčast

PROSINEC

Mikuláš na náměstí
Vánoční koncert
Výstava betlémů + živý betlém

14. – 21.12.2013

V roce 2013 si v Předklášteří připomínáme
780 let - založení kláštera Porta coeli (1233)
660 let - první písemná zmínka o osídlení vně kláštera (dvůr Sweikhoff) (1353)
250 let - stavba varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie (na bočním kůru)
(1763)
100 let - založení Mateřské školy v Předklášteří (sídlo v budově proboštství)
(1913)
- narození čestného občana Předklášteří akad. malíře Emanuela
Ranného (1913) a současně 5 let od jeho úmrtí (2008)
60 let - připojení Předklášteří k Tišnovu jako městská část Tišnov II (1953)
- zahájení výroby Zetor v Předklášteří (za 2 svět.války továrna DIANA)
(1953)
- zahájení provozu na železniční trati Brno – Havl. Brod (1953)
10let - slavnostní otevření nové budovy OÚ Předklášteří (2003)
- registrace dobrovolného svazku obcí Mikroregion Porta (2003)
- úmrtí čestného občana Předklášteří pplk. v.v. Miroslava Krézka,
příslušníka západního odboje za 2. svět. války (2003)
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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A čas letí a letí .....
Už máme zase jeden rok za sebou, jsme o rok starší a všem nám to ubíhá stejně,
to je jediná spravedlnost.
Naše obecní knihovna je stále v provozu, to podotýkám pro ty spoluobčany, kteří
ještě nenašli cestu do naší krásné knihovny, plné krásných knih, jak naučných tak
beletrie.
Věřte, o hodně se ochuzujete, když vůbec, milí spoluobčané, nečtete.
Vždyť do smrti se musí člověk vzdělávat. Velkou radost nám udělaly naše děti
s paní Barborou Špačkovou, která je přivedla do knihovny a proběhly zde asi 4
besedy o dětských knížkách, spolu se čtením.
Mnoho dětí to tak zaujalo, že máme nové členy, přihlásily se a jsou majitelé
čtenářských průkazů. Roste nám nová generace, která bude sečtělá. To už se
potom nestane, to faux pas, které se mi přihodilo u jedné studentky gymnázia,
v posledním ročníku, která nevěděla, co je Venezia a kde se nachází !?! Asi ji její
profesor zeměpisu nezaujal a zeměpis vůbec ne, což je škoda.
V loňském roce jsme nakoupili 214 knih, z toho 28 naučných a 186 beletrie
společně pro děti i dospělé. Také je potěšující, že počet návštěv v knihovně se
zvyšuje. Také dobře funguje výměnný fond, který je též k dispozici.
Ale vrátím se k tomu zeměpisu, já jsem ho milovala a ráda cestuji a poznávám
vše nové. Nevím, po kom jsem zdědila, ty boty z „toulavého telete“…
Naše země je krásná a zaslouží si, abychom o ní věděli co nejvíce, věděli také
něco z historie, a když něco víte a potom se na vlastní oči přesvědčíte, že to tak
je, nebo to tak bylo, těší vás toto poznání.
Také bychom všichni klášterští měli vědět o historii naší obce spojené s národní
kulturní památkou Porta coeli. Tak Vám připomenu alespoň základní údaje.
Založila ho královna Konstancie v roce 1233, vdova po českém králi Přemyslu
Otakaru I. a matka svaté Anežky České, je to jediný osídlený klášter cisterciaček
ve slovanských zemích.
A jak vlastně vznikl? Je pokračováním řádu benediktinů, vznikl ve Francii
z reformního hnutí v benediktinském řádu. Zakladatelem je sv. Robert, který
r. 1098 odešel se skupinou 21 mnichů do pustiny Citeaux (latinsky Cistercium),
kde založil nový klášter, chtěl obnovit ideál mnišství a zachovat řeholi sv.
Benedikta. Na našem území jsou bratři cisterciáci již 900 let (Vyšší Brod, Osek).
První klášter cisterciaček vznikl jako paralela o pár let později. Ve 13.-16. století
se cisterciačky rozšířily po celé Evropě, nejvíce ve Francii, Německu a Španělsku.
První klášter na českém území byl založen v Oslavanech u Brna v r. 1225. Jeho
zakladatelka byla znojemská šlechtična Heilvida. A pozor, druhý klášter na
Moravě je naše Brána nebes - Porta coeli.
V 15.-16. století byly kláštery ničeny husity a protestanty. Vláda Josefa II.,
s výjimkou mužských klášterů (Osek a Vyšší Brod) cisterciácké kláštery rušila.
Téměř 80 let byl klášter využíván k hospodářským účelům. Až v r. 1861 ho
zakoupil Mařídolský klášter v Saské Lužici a r. 1901 byl obnoven sestrami
z tohoto kláštera. Mnoho z vás, spoluobčanů si ještě pamatuje na jednu ze
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sestřiček, která žila v Tišnově u Svobodů v tišnovské lékárně, sestru Anunciátu,
která se zde potom stala převorkou.
A my jsme v loňském roce, tento klášter v Mařídole, navštívili. Ten rozdíl, mezi
těmito dvěma kláštery, si ani neumíte představit, tam to žije, krásně upravený,
veřejně přístupný, opravený.
U nás je to smutné, ten předchozí režim zdevastoval, co mohl, hlavně morálku,
přístup k soukromému majetku a takový nezájem v lidech o věci pěkné, o pomoc
bližnímu, vypěstoval v nás sobectví a takovou uzavřenost, nepřejícnost,
škodolibost, že mě to až děsí.
Nevím, jak se z tohoto začarovaného kruhu dostaneme, možná za 100 let, až
čtvrtá generace, snad budou jiní lidé.
Měli bychom něco udělat, pomoct této perle naší obce, nějak podpořit, kdo může
prací, nebo založit nějakou nadaci a shánět peníze, přece ty sestřičky to samy
nezvládnou. Vždyť ony se za nás modlí, vždyť je to i jejich motto „Modli se a
pracuj“. A také si prosím uvědomme, že farnost to je společenství lidí a ne jen
nás, těch pár, co navštěvujeme slovo Boží. Troufám si říci, že mnoho
spoluobčanů bylo pokřtěno, a že teď nechodí do kostela, to je jejich věc, ale patří
do farnosti. A věřte, nakonec i ten nevěřící, poslední svoji cestu, bere přes kostel
na ten náš Štranchůvek.
No a ještě se zmíním o besedě v rámci činnosti naší knihovny. Pozvala jsem paní
doktorku Dinu Štěrbovou, pro kterou naše některé dámy, pletou ponožky, které
paní doktorka vozí do Himalájí. Sešlo se nás 50 a nezůstalo ani jedno oko suché,
když jsme viděli filmy promítané z její činnosti. Také přijala námi napletené fáče
pro tamní nemocničku, kterou tam založila.
Tak prosím, zamysleme se nad sebou, co já mohu pro svého bližního udělat, jak
pomoci, jak se zachovat atd. Věřte, udělat radost někomu, je pro nás dvojnásobná
radost. Uvědomme si, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. To mi
řekla má babička a měla pravdu.
M.H.
Akademický malíř František Štěpán (1912-1986) patří k výrazným talentům našeho regionu.
Jeho celoživotní tvorbu připomenulo v závěru minulého roku Podhorácké muzeum divácky a
umělecky úspěšnou výstavou.
Tato mimořádná výstava se stala inspirací pro vydání malé monografie o tomto talentovaném
umělci. Součástí monografie bude nejen zasvěcené zpracování životopisu umělce, ale také
odborné zhodnocení jeho tvorby. Kniha bude doplněna bohatou obrazovou přílohou. Prostor
v publikaci bude dán také osobním vzpomínkám na Františka Štěpána. Proto se obracíme na
čtenáře i veřejnost s prosbou, zda by mohli přispět nějakou vzpomínkou na tohoto významného
umělce a skromného člověka.
Pamětníků není nikdy dost a tak je na čase zaznamenat vzpomínky i pro další generace.
Na vydání monografie se bude podílet KPVU v Tišnově a také Podhorácké muzeum.
Své vzpomínky prosím posílejte na adresu: KPVU, Železné 101, 666 01 Tišnov nebo mail:
mzpavlik@seznam.cz
Mgr. Miroslav Pavlík
autor projektu
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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O černém kocourkovi
Mlýn Falcov je od Louček jen malý kousek. Kolem jsou krásné louky,
jejichž středem se jako stužka vine potůček. Údolíčko sevřené stráněmi
porostlými smrky se táhne až do deblínských lesů.
Jednou se vydal do mlýna kmotr Zuza. Na trakaři vezl pytlík ječmene, aby
mu ho pantáta Hloušek vyměnil za kroupy. „Dobrý krópy na jelítka, šak
brzo bagónka píchnem,“ těšil se. Doufal, že se před večerem vrátí. Nerad
by otměl. Jenže hotové kroupy zrovna nebyly. Kmotr musel čekat. Poseděl s mleči a s krajánkem,
který právě dorazil do mlýna, a poslouchal jejich povídání, než byly namleté nové kroupy.
Konečně bylo hotovo a kmotr Zuza se mohl vydat na zpáteční cestu. „Tak dobře dojeďte!“ přáli mu
všichni, když konečně nakládal kroupy na trakař. Plivnul si do dlaní a vyrazil.
Už byla noc a Měsíc svítil, že bys troník našel. Najednou se zarazil a poslouchal. „Mňau, mňau,“
slyšel docela zřetelně. Kouká a vidí kocourka, takového mrňavého, černého. Kmotr si řekl, že by se
mu kocourek moc hodil, aby mu myši nechodily na slaninu. A už ho měl v náručí. Kocourek mu na
rameni úlisně předl a chvílemi se mu hlavičkou otíral o strnisko na bradě. Kmotr posadil kocourka na
trakař a pokračoval v cestě domu.
Jak jel dál, byl náklad čím dál těžší. Každou chvíli odpočíval a stíral si kapičky potu z tváří a vlasů.
Zdálo se mu, že neveze kroupy, ale zlato nebo kamení. Znovu chtěl zabrat, ale už to nešlo. Trakař
stál jako vbitý do země. Kmotra polil studený pot. „To só nejaký čáry,“ pomyslel si.
Vtom mu kocourek pošeptal do ucha: „Děkuju za svezení, z kopečka už dojdu.“ Hupl stranou a
zmizel mezi stromy. Teď teprve kmotr poznal, koho to vezl. Moc se zlobil, že s ním takovou taškařici
ztropil „falcovský“ hastrmánek.
(Podle knihy Karla Fice Z kraje od Pernštejna k Veveří)
M. Kulhánková

Od kocourka k pejskům
Že pes je nejlepší přítel člověka, je otřepaná a všeobecně přijímaná fráze, i když leckterý pes, nebo
lépe jeho nevychovaný majitel a zvláště pak to co od pejska zůstává na chodnících a následně na
našich podrážkách z něj dovedou udělat v okamžiku našeho úhlavního nepřítele.
V lidech stále přežívá pocit, že když to není moje, tak na to mohu kálet. Jen tak lze vysvětlit, proč se
někteří majitelé psů nehrnou do úklidu exkrementů po svých čtyřnohých
přátelích na veřejném prostranství. Zatímco doma si na dvorcích pořádek
udržujeme, venkovní prostor je nás všech a měl by jej uklízet někdo jiný.
Přeji takto smýšlejícím, aby si domů do svých obývacích pokojů přinesli
co nejvíce „voňavých pozdravů“ od svých čtyřnohých přátel. Obec
pořídila schránky na sáčky, které jsou zatím umístěny na náměstí právě
pro tyto účely. Zodpovědní chovatelé uklízeli po pejscích již dávno,
prosím ty, kteří to dosud nedělali, aby rozšířili jejich řady. Ostatní občané
jim za to budou vděční.
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Myslivost v katastru obce a okolí
V čísle 2 z roku 2011 jsem Vás seznámil se
vznikem nových honiteb a s jejich nájemci, jak
vyplynulo z nového zákona o myslivosti z roku
1992. Nájemní smlouvy na pronájem provozu
výkonu práva myslivosti jsou uzavírány na dobu
10-ti let. První desetiletí pronájmu bylo
ukončeno k 31.3.2003. V roce 2002 vyšla novela
zákona o myslivosti k zákonu z roku 1992. V
roce 2003 byly všechny honitby v katastru obce
Předklášteří uvedeny do souladu s novým
zněním zákona o myslivosti. Ke změně honiteb nedošlo a zároveň byl výkon
práva myslivosti pronajat předchozím uživatelům. K 31.3.2013 končí další období
pronájmu.
V roce 1993 vzniklo samostatné myslivecké sdružení (MS) Štěpánovice, které
hospodaří na části území katastru naší obce. Chci Vás seznámit s vývojem
provozu a současném stavu myslivosti v daném MS. I když postřehy vychází z
místních lokalit, dá se v současné době říct, že jsou obrazem pro širší region,
víceméně pro větší část ČR.
Od 70. let minulého století nastává prudký úbytek drobné zvěře-zajíc, bažant,
králík, koroptev.
V roce 1993 se v naší honitbě nachází zhruba 10% předchozích stavů zajíců a
bažantů. V této době již v naší krajině úplně vymizel králík divoký. Důvodem byly
zavlečené choroby-myxomatóza a králíčí mor. Část populace králíka byla již proti
nákaze myxomatózou imunní, ale nástup moru zapřičinil úplnou likvidaci divoké
populace králíka. Za velkým úbytkem zajíců, bažantů a koroptví stojí úroveň
mechanizace a především chemizace zemědělské výroby. Největší rozmach
nepříznivých faktorů nastává po roce 1993, kdy většina zemědělských subjektů
přešla na bezorební obdělávání půdy. Při tomto způsobu obdělávání zůstávají
choroby, plevele a škůdci na povrchu a jejich likvidace je prováděna intenzivní
chemizací. Dalším nepříznivým faktorem je velkoplošné pěstování plodin jako je
řepka, slunečnice a kukuřice.
Dalším faktorem, který silně ovlivňuje stavy drobné zvěře je nárůst zvěře škodné
(lišky,kuny), nárůst stavů prasete divokého, rozvoj silniční dopravy a všech forem
turistiky. Králík divoký byl významným zdrojem potravy pro zvěř škodnou. Po jeho
úplném vymizení se škodná zvěř soustředí na zbytky populace zajíců, bažantů a
koroptví.
V roce 2003 MS Štěpánovice nakoupilo z oblastí Šlapanicka zajíce a vysadila je
do lokalit Dřínové a Květnice. Přibližně po dobu tří let bylo patrné mírné zvýšení
stavů zajíců, ale potom nastal opět pokles a stavy stabilně klesají, přitom odlov
nebyl prováděn.(Jeden zajíc stál 2.000,-Kč)…………………………………………..
Stavy bažantů jsou doposud zachovávány jen díky vysazování uměle odchované
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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zvěře. V tomto se nejvíce v našem okolí angažuje MS Dolní Loučky, bažantí zvěř
vypouští také Březina a Štěpánovice.
Za téměř vymizelou se dá v naší lokalitě považovat koroptev polní. Již od roku
1993 se koroptev považuje za zvěř celoročně chráněnou.
Hlavní zvěří, která byla a doposud je hlavním objektem mysliveckého
obhospodařování je zvěř srnčí. I u této zvěře se ale výrazně projevuje vliv
industrializace naší krajiny. Souběžně s počátkem úbytku drobné zvěře se zvyšují
stavy srnčího, ale především vliv chemizace se začíná projevovat snižující se
hmotností. V posledních 5-ti letech nastává již znatelný úbytek stavů srnčího.
Kromě způsobu zemědělského obhospodařování pozemků má silný vliv rozvoj
silníční dopravy ( v sezóně 2012/2013 bylo v MS Štěpánovice uloveno 14 ks
zvěře srnčí, ale na silnici a dráze bylo sraženo 23 ks zvěře), nárůst stavů prasete
divokého a v neposlední řadě rozmach pytláctví.
V předchozích odstavcích jsem se zmínil o stoupajících stavech prasete divokého,
myslivecky zvaného zvěř černá. Dříve byli divočáci v našem okolí rozšířeni jen v
několika lokalitách-Deblínsko, Nelepeč, Šerkovice, Jamné. K prudkému rozmachu
stavů nastává po roce 1985 a toto období je ukončeno počátkem devadesátých
let vypuknutím nákazy klasického moru prasat, který byl v některých lokalitách
zavlečen i do domácích chovů. Po roce 1993 po vymizení nákazy nastává
postupný rozvoj stavů černé zvěře. Do roku 1993 bylo ulovení divočáků v oblasti
dnešního MS Štěpánovice spíše vzácností. Po roce 1993 nastává nárůst jak
stavů, tak i výše odlovu. Odlov se pohybuje v jednotlivých letech v rozmezí od 10
do 20-ti kusů. V posledních dvou letech nastal prudký nárůst stavu divočáků a s
ním související odstřel, kdy měsíc před ukončením letošní sezóny již bylo uloveno
přes 30 ks divočáků. Nárůst stavu je zapříčiněn více faktory: velkoplošné
pěstování energetických plodin (kukuřice, slunečnice, řepka) a velká nadúroda
žaludů bukvic v celé ČR v roce 2011 a v neposlední řadě i chyby při mysliveckém
obhospodařování. Odlov by se měl v prvé řadě soustředit na nejmenší selata a ne
na dospělé kusy. Dalším nešvarem, který napomáhá k rozšíření počtu divočáků a
to i do nových lokalit, jsou společné lovy-naháňky, kdy dochází k rozbití rodinných
tlup, v případě odstřelu vodící bachyně k narušení sociální struktury tlupy, po
které většinou nastává to, že nedospělá selata nastupují do chrutí předčasně až o
2 roky.
Pokud se budou početní stavy zvěře černé zvyšovat jak doposud, nastává
nebezpečí nástupu přirozené regulace a to nástupem nakažlivých chorob. Černá
zvěř nemá v našich lokalitách přirozeného predátora, toho zastupuje u nás pouze
člověk.
V současné době je dle Státní veterinární správy asi 40% populace černé zvěře
zamořeno Aujezskyho chorobou. Divoká prasata jsou přirozeným hostitelem a
rezervoárem viru této choroby.
Choroba není na člověka přenosná, ale velmi vnímavá jsou ostatní zvířata,
především psi a kočky. U většiny zvířat nákaza končí úhynem. Virus je značně
odolný-při nízkých teplotách přežívá až 46 dnů. Šíří se pasívně prostřednictvím
člověka, dopravních prostředků, ale i vzduchem na krátkou vzdálenost např. při
kontaktu psa s prasetem. Nebezpečnými místy pro šíření nákazy jsou místa
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přikrmování černé zvěře, popřípadě místa, kde při lovu byla zvěř vyvrhována
(krev, zbytky vnitřností) a v neposlední řadě uhynulé kusy.
Jediným způsobem jak ochránit naše psy je zamezit volnému pobíhání psů. Horší
situace nastává pro myslivce, pro které je
při společném lovu předepsán patřičný
počet psů a kontakt s nakaženou černou
zvěří se dá předpokládat. V současné době
neexistuje spolehlivá vakcinace psů.
Na závěr bych chtěl příznivce myslivosti a
přírody pozvat na výstavu trofejí za rok
2012/2013, kde budou prezentovány
výsledky všech honiteb, které spadají pod
MěÚ Tišnov. Výstava proběhne v měsíci
dubnu v sále MěKS.

Jaro se blíží, vlastně už je tady a na ně se už těšíme všichni. Zahrádkáři, cyklisté,
sportovci, včelaři. A zajímavé je, že každý podle svého už, už by ten svůj milý
koníček popostrkoval dopředu. Zahrádkáři vytahují trávu nebo kytky div ne ze
záhonu, my včelaři - co bych se nepřiznal, už taky přešlapujeme u česna úlu a div
včelky netaháme za nohu. A někteří to jaro berou tak důkladně, že tlučou hlavou o
strom…
Typický příklad co jaro s chlapama udělá je strakapoud. Má však jednu výhodu,
jeho mozek plave v tekutině, proto nemá otřes mozku. Láká svoji frajárku tak, že
od tmy do tmy klepe do suchých větví nebo pahýlů stromů, které pronikavě
rezonují „ trrrrr,trrrr“ a přitahuje tak pozornost! Samci sov to mají ještě horší, ti
musí do svých krasavic hučet v předjaří i v noci…
Trochu jsem to zhlečil, ale taková jarní symfonie opeřenců kolem lesního
potoka je učiněný balzám na naše vybičované nervy po pracovním týdnu. Proto si
Vám dovolím učinit pozvánku na skutečně famózní procházku, nebo třeba
vyjížďku na kole do deblínkých lesů kolem pralesa Slunná. Nebudete litovat,
protože lesní silnička má z větší části nový povrch. Také není motoristům
přístupná, takže děti s sebou bez obav! A že budete mít co vidět- a nejen děti?!
Lesy města Brna a.s. (tento okruh je v lesích v majetku města Brna) nabízejí po
trase několik nových zajímavostí. Jsou to nová prostorná odpočívadla, někde
i s prolézačkou pro děti, studánky, informační tabule a v Maršovském žlebě nový
rybník, nebo mohu-li říci lesní jezírko, které návštěvníka v tichém údolí až
překvapí. Další zajímavostí je, že tento žleb leží v Lažánecko-Heroltickém krasu.
Jeskynní systémy zde vznikly díky třem ponorným potokům. Jeden z nich se
propadá jižně od Maršova na dně Stříbrné zmoly, druhý potůček se ztrácí severně
od Lažánek v Lažáneckém závrtu a vyvěrá posléze na povrch 1,5 km daleko v
Maršovském žlebu tzv. Vincovou vyvěračkou. Posledním ponorným potokem je
Pejškovský potok, který vyvěrá v místě zvaném Na bílé poblíž Heroltic. Většina
krasových prostor v této oblasti je však prakticky nepřístupná.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Údolí je skvost, který doporučuji Vám, Klášterákům, shlédnout, a protože
není daleko odsud, tímto vám dávám na něj typ. Zvláště zjara, kdy potoční nivy
nejsou zarostlé kopřivami a všudypřítomnou netýkavkou, v listnatých lesích před
rašením nebo současně s rašením mladých bučin, je tu opravdu nádherně. Jak
v ráji. Mnou níže popsaný okruh má 12 km, je v první polovině trasy neustále
mírně do kopce a v druhé se zas svezete, nebo půjdete lehčeji. Silnička je
opravená, jen v kratkém úseku je sypaná.
Nyní k trase, pokud pojedete na kole, nebudu rozepisovat, jak se dostanete
z Předklášteří do Heroltic k bývalému družstvu. Tam odtud popíši okruh. Pokud
půjdete pěšky, nejlépe bude dojet autem sem do Heroltic . U družstva za obcí
zaparkujete a po silničce již pošlapete nyní mírně vlevo dolů. Po levé ruce máte
kopec Velkou Dřínovou, roste na něm zajímavá lesostepní květena a po pravé
ruce je zase Malá Dřínová. Vy po pár stech metrech levotočivé zatáčky minete
odbočku vlevo k Šárce a pokračujete po silničce doprava. Přijdete na křižovatku
s velkým odpočivadlem a prolézačkou, vy však pokračujete rovně. Povšimnete si
zbytků kamenných hrází, které chytří měšťané vybudovali za účelem plavení
dřeva, když město Brno mělo stále vyšší potřebu topného dříví v předminulém
století. Informační tabule vás těmito zajímavostmi ochotně provedou. V podstatě
nyní ze silničky neuhnete, budete kopírovat Pejškovský potok, ten však uhýba asi
po 2 km do Pejškova vpravo. Vy však pokračujete dál stále rovně další 3 km po
krásné nové silničce vystoupáte až za Deblín do míst zvaných Pravková. Je to
navíc křižovatka zelené a červené turistické značky. Pro informaci neznačená
cesta vpravo ven z lesa míří k Braníškovu cca 1,5 km vzdálenému, cesta vlevo
vede k přírodní rezervaci pralesu Slunná. Zdatní turisté k němu mohou zajít, je
cca 1,8 km vzdálen, ale doporučuji se vrátit na tuto křižovatku.
Z křižovatky Pravková pokračujeme rovně, budeme doprovázet jen kousek
červenou turistickou značku, která míří do Maršova, ale po 800 m uhýbá z našeho
směru vpravo. My pokračujeme vlevo po prašné cestě , kde záhy dojdeme k tzv.
„Zelenému mostu“. Napojíme se tady na silničku z Lažánek, pokračujeme po ní
vlevo a ocitáme se v Maršovském žlebu ze stejně zvaným potokem. Spatříte zde
krásný nový rybník a silnička příjemně klesá necelé 3 km až ke křižovatce
s velkým turistickým odpočivadlem, kde jsme již začínali trasu pod Herolticemi. Za
zmínku stojí krásná lovecká chata „U Javora“. Tu budete mít po levé straně a
nezapomeňte si všimnout, že Maršovský potok se místy opravdu ztrácí. U chaty
je nově vysvěcená lovecká kaplička nebo kamenná
plastika zasvěcená sv. Hubertovi. Na závěr jenom
dodám, že mou trasu Vám doporučuji jen z vlastní
zkušenosti, není značená, jen v některých úsecích
putujete buď s červenou nebo zelenou turistickou
značkou.
Přeji Vám pěkné jarní dny.
revírník Jaroslav Špaček
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
„ČAS BĚŽÍ, BOLEST ZŮSTÁVÁ“

Dne 9.května 2013, to bude již 9 let,
co nás opustil náš syn Luděk Vejrosta.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Vejrostova

Dne 23.dubna tomu bude již 10 roků, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef Ivánek.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti Jitka a Pavel s rodinami

Dne 26.2.2013 uplynulo již 13 let od smrti
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Františka Novotného.
V našich myslích žije stále s námi.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Jiřina Novotná a dcery s rodinami
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BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
Ať se dobře bavíš, na každém kroku a s námi tu slavíš,
aspoň do sta roků.
6.března se dožívá naše milovaná maminka paní
Emilie Veselá 89 roků.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí syn
Vašek a dcera Jana s rodinami.

K významnému životnímu jubileu
Mons.Josefa Šindara
Jsou lidé, kteří se chtějí za každou cenu zviditelnit
a proto v davu vystupují na špičky, leč bez úspěchu
zůstanou i nadále malými a bezvýznamnými. Jsou
však naštěstí také takoví, kteří jsou opravdovými
osobnostmi, když nenápadně stojí v davu, který
vysoce převyšují svým lidským rozměrem a jsou
opravu tou nepřehlédnutelnou osobností.
O jednou z těchto nepřehlédnutelných osobností je
bezesporu Mons.děkan Josef Šindar, který byl
ustanoven od 1. března 1979 na římskokatolickou
farnost do Tišnova, kde působil až do roku 2010,
kdy odešel na zasloužený odpočinek do Domova
Sv. Alžběty v Žernůvce.
Narodil se 29. března 1933 v Lužicích a harmonické rodinné prostředí ho
nasměrovalo k jeho budoucímu rozhodnutí, stát se knězem. Stejně tak ho ovlivnil
farář p. Josef Krejčí a poutě s maminkou na Svatý Hostýn. Studoval nejprve na
biskupském gymnáziu v Brně a po jeho násilném uzavření dokončil studia v roce
1953 v Hodoníně. Po absolvování základní prezenční služby si podal přihlášku do
kněžského semináře v Litoměřicích. Byl přijat a v roce 1960 vysvěcen. Po studiích
vystřídal několik farností např. ve Znojmě, Třebíči, Hodoníně, Čejkovicích aj.
Poslední jeho životní zastávka se stala tišnovská farnost s chrámem Sv. Václava
se šesti přifařenými obcemi. Záhy se stává děkanem, do jehož působnosti
příslušelo 18 farností. Stává se také knězem neobsazené farnosti v Předklášteří.
Za léta svého působení v Tišnově vykonal mnoho práce nejen v oblasti duchovní,
ale také v práci osvětové a kulturní. Staral se také o opravy chrámových objektů a
jejich finanční zajištění. Pan děkan Josef Šindar byl a stále je také literárně činný.
Publikoval nejen v katolických časopisech, ale také v muzejních slovnících.
Předmětem jeho životního zájmu se staly osudy Lužických Srbů, proto také často
překládá z tohoto jazyka. Uveďme alespoň z hornolužické srbštiny „Morava volá“
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od Jozefa Nowaka (Žernůvka 2012). O životě tohoto významného básníka
publikoval Josef Šindar rozsáhlou stať v listech Památníku Petra Bezruče
(21.12.1964).
V této souvislosti je nutné také připomenout, že pan děkan Šindar vydával milý
časopis CESTA, který přinášel nejen farníkům, ale celé kulturní veřejnosti
zajímavé čtení a informace. Vydávat v té době kulturní časopis byl čin přímo
obdivuhodný. Když jsem listoval jednotlivými sešity tohoto časopisu, zaujala mě
vzpomínka na jednu z výrazných osobností tišnovské farnosti a to na PhDr.
Mouřinovského, od jehož narození 21. února uplynulo již 120 let.
Nelze vtěsnat tak bohatý život do několika řádků. Snad připomeňme alespoň to,
že oceněním jeho celoživotní práce se mu dostalo tím, že 4. května 2000 od
papeže Jana Pavla II. byl jmenován kaplanem Jeho Svatosti a byl mu udělen
čestný titul Monsignore.
Do dalších let v kouzelném prostředí Domova Sv. Alžběty přejeme hodně
spokojenosti a sil do další duchovní a tvůrčí práce.

Miroslav Pavlík

Ve čtvrtek 18. dubna 2013
vystoupí ve společenském sále Obecního úřadu Předklášteří
Předklášteří
zpívající právník

Ivo Jahelka
se svými písněmi a historkami ze soudních síní.
Bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech.
Vážení přátelé,
v současné době vystupuji buď v samostatném pořadu „Písničky zpod taláru“, ve kterém jsou k slyšení
nové zhudebněné soudničky, perličky, povídání, nebo s Mirkem Palečkem v „dvojkoncertu“, kde máme
každý svůj blok, společně hrajeme několik písniček.
Těším se na setkání s vámi.
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Kulturní komise při Radě obce Předklášteří pořádá ve
dnech 23. a 24. 3. 2013
v prostorách společenského sálu Obecního úřadu

Jarní velikonoční prodejní výstavu.
Výstava bude zahájena v sobotu 23. března 2013
ve 14.00 hodin
Představí se zdeTišnovský patchworkový klub Cuchanina,
Červený kříž Předklášteří, Martina Čížková a další

Otevřeno:

So 14 – 17 hod.
Ne 10 – 17 hod.

Malá fotopřipomínka z loňské
velikonoční výstavy
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pořádá

Příjem vzorků 0,5 l slivovice
Převzetí vzorků 12. 4. 2013
od 18 do 20 hodin v KD Železné
Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní listek,
do kterého bude zapisovat a hodnotit ochutnané
vzorky.
Koštovní lístek obdrží i ten kdo nevystavuje,
ale koupí si jej v hodnotě 100,- Kč.
Vyhodnocení vzorků cca
v 19 hodin, předání cen

k poslechu
poslechu i tanci hraje

Přístav
občerstvení po celou dobu akce zajištěno
vstupné 30,30,- Kč
Kč
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