Život obce Předklášteří

Vážení spoluobčané,
nedávno jsme oslavovali začátek nového roku,
a už nás neúprosný běh času staví před letní dobu
dovolených a pro mládež sladkou dobu prázdninového
nicnedělání, zaslouženého odpočinku a nabírání sil do
nových úkolů, které před ně postaví nový školní rok. Pro
obec však začíná doba realizace části projektů, které byly
připravovány již v průběhu minulého roku, a pro které bylo
v průběhu prvního pololetí letošního roku dokončeno
výběrové řízení na zhotovitele tak, aby mohly být stavební
práce zahájeny prvního června. Práce byly zahájeny na zřízení zubní ordinace
v bývalé administrativní budově Základní školy s dětským domovem a vybudování
dvoupokojového bytu ve stejné budově.
V průběhu dubna se začalo se stavebními pracemi na 2. etapě rekonstrukce
hřbitova – vybudování kolumbária. Máme k dispozici projekt na rekonstrukci
márnice, jehož autorem je Ing.arch.Klement, autor návrhu nově otevřené kostnice
pod kostelem sv.Jakuba v Brně. V současné době se připravuje výběrové řízení
na dodavatele rekonstrukce márnice, ze které by měla vzniknout kaple pro uložení
ostatků majitelů panství, kteří se stali vlastníky kláštera a klášterních statků po
jeho zrušení Josefem II. v roce 1782. Také nové uložení restaurovaných náhrobků
je navrženo v prostorách nově vzniklé kaple. Detailnější informace o návrhu
a také o nových skutečnostech týkajících se rodu Vittinghoffů si můžete přečíst
uvnitř čísla. Mnoho zajímavých informací k tomuto tématu sesbíral pan Miloš
Sysel a patří mu za to velké poděkování. S jeho laskavým svolením postupně
zveřejníme celý předaný materiál.
Zastupitelstvu byl Radou předložen na projednání návrh na zrušení prodejny
masa z důvodu dalšího rozšíření firmy Thuasne. Tento požadavek byl firmou
předložen již před dvěma roky, kdy byl zamítnut. Bohužel dnešní situace na
pracovním trhu a obavy z případného odchodu firmy z obce nás nutí zvažovat,
které zlo je menší, jestli ztráta více jak sta pracovních míst, další těžko využitelné
prostory k pronájmu, nebo zrušení prodejny, pro kterou jsme dosud nenalezli
vhodné náhradní prostory. Toto rozhodování nebylo vůbec lehké a samozřejmě
jsme měli na mysli situaci těch občanů, kteří zde pravidelně nakupovali a nyní
budou muset docházet pro tento sortiment mimo obec.
Přes mnoho uskutečněných jednání není dosud vyjasněn osud budovy
bývalé školy v parku. Stále probíhají jednání se zástupci Jihomoravského kraje
a Okresního muzea Brno-venkov, kteří mají zájem o její využití na depozitáře pro
archeologické sbírky Muzea Brněnska a o případné další rozšíření o prostory pro
interaktivní výuku. Máme zájem, aby se situace vyjasnila do konce roku, nejenom
z důvodů dalších nutných nákladů na udržování prázdné budovy.
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V současné době jsme všichni zděšeni z toho, co se děje na českých řekách a
potocích. V poměrně krátké době čelíme třetí velké vodě. Má to i svoje výhody,
dostáváme šanci si uvědomit, že věci netřímáme tak pevně v rukou, jak jsme
zvyklí si myslet. Dokonce je nemáme vůbec v rukou.
Žijeme v iluzi, že dokážeme čelit takovýmto přírodním pohromám, že
postavíme protipovodňové hráze, které nás ochrání. Neochrání. Neochránily ani
naše technicky dokonale vybavené sousedy. Zatopené jsou i Drážďany a další
města v Německu, v Rakousku, ohrožena je Budapeštˇ a další města.
Výhodou takovýchto neštěstí je, že lidi na čas spojí. Najednou cítíme potřebu
pomoci. Jsme rádi, že se to vyhnulo nám. Není to tak dlouho (rok 1986), co něco
podobného zažily obce našeho mikroregionu Šerkovice a Lomnička. Stačil
dvouhodinový silný liják v okolí Sýkoře. Údolí Besénku, a Svratky u Prudké byla
totálně zdevastována. Že se nikdy něco podobného u nás nezopakuje, nám nikdo
garantovat nemůže. Ochrana proti tomuto typu povodní neexistuje. Mikroregion
Porta se také zapojí do pomoci postiženým povodní, tak jako to činil již
v minulosti.
Vážení občané, přeji Vám hodně pěkných zážitků, ať už si je dovezete
z dovolené v zahraničí, nebo z návštěvy přírodních krás naší vlasti, či ji budete
trávit ve svých domovech. Našim spoluobčanům, kteří bojují již po několikáté
s hrozivými následky povodní, přeji pevné nervy, aby tuto situaci ve zdraví zvládli.
Také našim školákům přeji, aby přes prázdniny nabrali hodně sil do dalšího
školního roku a také, aby poznávali nejenom vzdálené kraje, ale také svoji obec a
její okolí.

ZO 30.5.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze schůze ZO
28.2.2013.
Požaduje předložení nové nabídky na rozložení úložek do více peněžních
ústavů. Ukládá finančnímu výboru spolupracovat s účetní na přípravě
uložení peněz. Pověřuje Radu obce schválením smlouvy a zmocňuje
starostu k podpisu
Připomínka o parkování na ulici Strmé při provoz lyž.vleku bude řešena
v RO. ZO souhlasí s navrženým způsobem řešení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 21.5.2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o provedeném rozpočtovém
opatření č. ,2 a 3. Rozpočtové opatření bylo provedeno RO.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za r. 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Předklášteří za rok 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o vývoji příjmů a výdajů
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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v 1.čtvrtletí 2013. Pověřuje RO provedením výběru nového auditora a výsledek
předložit na příští schůzi ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace za r. 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o prominutí daně z r.2006,
rekonstrukce kuchyně ZIŠ ve výši 173 750,- Kč.
Zastupitelstvo nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků 178/3 a
179/19. Ukládá prověřit, zda výstavba je v souladu s platným ÚP a ověřit původ
pozemků z důvodů probíhajících církevních restitucí. Ukládá připravit návrh
zastavovacího plánu pozemků.
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením prodeje masa a s přestavbou
prodejny na výrobní prostory. Ukládá vyhlásit záměr pronájmu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převzetím pozemku p.č. 751/6 od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu pozemních vod skládky
Kalovská a nesouhlasí s rozšířením monitoringu podle doporučení akreditované
laboratoře.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím půjčky z FRB ve výši 70.000,- na
zateplení domu..
Zastupitelstvo souhlasí s prověřením vlastnictví pozemků p.č. 324/35 –324/43.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možném využití kaple na hřbitově a o
odmítnutí vydání hřbitova a márnice brněnským biskupstvím do majetku obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě na rozšíření prostor MŠ a
souhlasí s přechodným navýšením počtu dětí v MŠ o 6 dětí. Ukládá předložit
analýzu předpokládaného počtu dětí v MŠ v příštích 5 letech a souhlasí se
záměrem rozšíření MŠ, bude –li garance naplnění dětmi.
Ukládá prověřit možnost pronájmu bezbariérové plošiny na nezbytnou dobu.
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, kterou se
zakazuje provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu vozidla Felicia a o pořízení
vozu Fabia – combi.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s účastí na dražbě bytu v bytovém domě
Palackého 1290.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o děkovném dopisu města Frenštát
za poskytnutý dar postiženým zříceného domu.
Zastupitelstvo schvaluje tržní řád obce Předklášteří s platností od 15.6.2013.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace 200.000,- Kč z PRV JmK na zřízení zubní
ordinace.
Zastupitelstvo souhlasí se svoláním jednání o dalším využití budovy ZIŠ.
Souhlasí s bezúplatnou výpůjčkou budovy Jihomoravskému kraji na dobu 49 roků.
Zastupitelstvo souhlasí se zapůjčením částky 2.239.234,20 Kč na nezbytnou
dobu MP k úhradě faktury za kompostéry bude-li to nezbytné.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schválení závěrečného účtu DSO
Tišnovsko s výrokem „Byly zjištěny chyby a nedostatky“ a o schválení účetní
závěrky.
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..VÝMĚNA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZŮ..
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský
úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České
republiky.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností ( pro Předklášteří - Tišnov)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek 500 Kč)
Řidičské průkazy vydáváné v rozmezí 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
povinná výměna do 31. 12. 2013
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
Typ 6
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Typ 7 - vydáván od 1. 5. 2004
datum platnosti je vyznačeno na přední straně řidičského průkazu

•

•
•

•
•

nově vydávaný ŘP je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru
řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o
velikosti 54 x 86 mm (velikost telefonních nebo bankovních karet). Podklad (jádro) je růžové
barvy přecházející v modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem
"ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím znakem
vydávajícího státu "CZ"
údaje na nově vydávaném ŘP (od 1.5.2004) jsou téměř totožné s údaji uváděnými na
předchozím typu (vydáván do 30.4.2004), nově je digitalizována fotografie a podpis
ŘP podle vzoru ES je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako
předchozí typ je uznáván i v ostatních státech "Úmluv o silničním provozu" (Ženeva-1949,
Vídeň-1968)
nový ŘP se vydává na dobu nejvýše 10-ti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty
anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní způsobilosti řidiče
výroba nového ŘP probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských
průkazů a cestovních dokladů

CYKLISTICKÁ SEZÓNA JE V PLNÉM PROUDU
Léto je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku.
Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je důležité být vidět v silničním
provozu a mít na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní
doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Zvýšený
pohyb cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky
měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním
provozu jako pro řidiče.
(NE)BEZPEČNOST – ať už chodci či cyklisté si svoji cestu
zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si
neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na
silnici.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE NA:
• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu - (klakson vozidel
– cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců …)
• Výstražné signály - (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu,
varovné vyzvánění tramvají…)
• Vozidla kolem sebe
• Náhle vzniklá nebezpečí
• Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst.

DO VOZOVKY VSTUPUJTE A VJÍŽDĚJTE VŽDY PO PEČLIVÉM
ROZHLÉDNUTÍ A NAVAŽTE OČNÍ KONTAKT S ŘIDIČEM!
POZOR - Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní.
Pokud je cyklista pod vlivem takových látek, ohrožuje sebe i ostatní. V případě
postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro každého cyklistu
samozřejmosti, protože cyklisté společně s chodci jsou v silničním provozu
nejzranitelnější.
Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. Jsou méně
soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat.
Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži.
Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek
(pokud to není dovoleno speciálním dopravním značením) a také, že nesmí jezdit
po chodníku či přejíždět přechod pro chodce.
Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně
zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a
funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu
odrazek).
Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů
a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno
materiálem pohlcující energii
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové,
rychloupínací nebo s krytkou konce náboje
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Za snížené viditelnosti:
• přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit
přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena)
• zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně
• zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení
na dobu 1,5 hodiny bez přerušení
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Vážení obyvatelé Předklášteří
Děkujeme Vám všem, kteří jste v letošní jarní sbírce šatstva pro charitu přinesli
své dary. Pomohli jste nám doplnit textilní banku, která nám umožňuje průběžně
po celý rok pomáhat potřebným a lidem v nouzi.
Druhý velký dík směřuje k vedení Vaší radnice, jejím zaměstnancům a členkám
Červeného kříže, kteří opět pomohli s propagací a poskytnutím potřebných
prostor při zajištění sbírky.
Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách
Ing. František Svoboda
Diecézní charita Brno

NEPOTŘEBNÝ TEXTIL MŮŽETE NYNÍ ODKLÁDAT PO CELÝ ROK
Na dvou místech v obci jsou umístěny kontejnery, do
kterých je možné odkládat nepotřebné šatstvo a další textilní
materiály po celý rok.
Kontejnery jsou umístěny na ulici Uhrově u klášterní zdi a
na parkovišti na ulici Nezvalově. Prosíme, abyste respektovali
pokyny na čele kontejneru. Děkujeme, že pomáháte
potřebným.
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..PROČ JE VODA TAK DRAHÁ..
Občany České republiky trápí spousta věcí. Nezaměstnanost, korupce
v poslední době také počasí a hlavně neustále se zvyšující životní náklady. Mezi
nejvíce sledované patří elektřina, plyn a voda, media, bez kterých si už život
neumíme představit. Na celostátní úrovni se hovoří hlavně o elektřině a plynu,
ceny vody jsou stanovovány podle nákladů provozovatele vodárenského zařízení.
Od listopadu 1989 zdražila voda stonásobně. Patrně neexistuje komodita, u níž by
byl růst cen větší. Spolu s rostoucími cenami energií a nájmů tak cena vody vede
k tíživé sociální situaci rostoucího počtu lidí.
Vodárenství musí být ze zákona v budoucnu samofinancovatelné a do ceny
vody se pak promítnou náklady nejen na nové investice, ale i na obnovu
zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí.
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, jehož členem je i obec Předklášteří
obhospodařuje 151,9 km vodovodů a 64,5 km kanalizací. Podle údajů z roku 2009
je u vodovodů míra opotřebení 48,6 % a u kanalizací 60,6 %. Vyjádřeno v cenách
činí celkový obhospodařovaný majetek částku 1,07 miliardy Kč. Čistírny
odpadních vod a úpravny vod dalších 158,7 mil. Kč.
Problematika cen vody je složitá ze dvou důvodů: jednak skutečně musí
zohledňovat zmíněné investice na udržení vodovodní a kanalizační soustavy,
jednak je věcně usměrňována státem. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout
pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk.
Tyto pojmy definuje přímo zákon o cenách. Od letošního roku je přitom tato
regulace přísnější. Novým pravidlem od ledna je jednoznačný a transparentní
postup výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého
kapitálu. Cena vodného a stočného musí také respektovat hranici sociálně
únosné hranice, která v současnosti činí 80,- Kč bez DPH. Tato hranice se
v budoucnosti bude bezpochyby navyšovat.
Kontrola dodržování cenových předpisů je předmětem cenové kontroly, kterou
provádějí oddělení cenové kontroly Specializovaného
finančního úřadu, dále pak krajské a obecní úřady. Zda nové
pravidlo výpočtu přiměřeného zisku, podle něhož se
postupuje od letoška, přinese zmírnění růstu cen, to ukáže
až čas.
Na Zemi jsou obrovské zásoby vody – na první pohled.
Z množství vody na naší planetě jsou však sladkovodní
zásoby pouhá 3 %. Kvůli vodě se vedly války, mnoho lidí na
zemi si nemůže dovolit ten luxus, mít denně
k použití alespoň litr nezávadné vody.
Voda je vzácná – važme si jí.
Zpracováno podle materiálu uveřejněného
v „ Moravském hospodářství“.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Zastupitelé obce odsouhlasili na svém jednání dne 28. 2. 2013 darovat
občanům, kteří byli postiženi při výbuchu bytového domu částku 10.000,-Kč. Toto
poděkování jsme dostali od paní starostky města Frenštát.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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..Noc s Andersenem v předklášterské knihovně..
Nápad oslavit Mezinárodní den dětské
knihy přespáním v knihovně, předčítáním
a
soutěžemi
vznikl
v roce
2000
v Knihovně BBB v Uherském Hradišti.
Tento svátek připadá na 2. dubna, jako
připomínka narození dánského pohádkáře
H. CH. Andersena. Odtud se rozšířil pod
záštitou Klubu dětských knihoven do
mnoha míst České republiky, postupně se
dostal i za hranice. To, že jde o akci
prospěšnou, bylo mj. doloženo letos
v dubnu, když byl projekt oceněn prestižní
cenou od Hans Christian Andersen Award
Committee v Dánsku.
Letošní Noc s Andersenem připadla na pátek 5. dubna. Dle statistik proběhla
na téměř 1300. místech a celkem se jí zúčastnilo 59. 073 dětí, se kterými
nocovalo přes 18. 526 dospělých, kteří akci zajišťovali.
Díky podpoře obecního úřadu a spolupráci
s místní základní školou se poprvé nocovalo
také v knihovně v Předklášteří. Pohádkovou Noc
s Andersenem tak zažilo 13 dětí, které před tím
úspěšně splnily dva úkoly. A jak vlastní Noc
probíhala? Děti přišel přivítat pan starosta,
kterého následně vystřídal Pán hor, Krakonoš.
V průběhu Noci se děti setkaly s malířkou
Helenou Zmatlíkovou, které byla tato akce letos
věnována, ale také s dalšími pohádkovými bytostmi. Bylo třeba splnit mnoho
úkolů, zdolat celé hory překážek, mnohdy i tápat ve tmě, nakonec však vše dobře
dopadlo, tak jak to má ve správné pohádce být. Díky vzájemné spolupráci všech
zúčastněných se podařilo vytvořit tu pravou kamarádskou atmosféru, která naše
společné zážitky ještě umocnila. K cíli jsme totiž mohli dojít pouze všichni
společně, a ten skrýval překvapení. Usínalo se při četbě pohádek až po půlnoci.
Ráno však pohádka pokračovala, neboť nás čekala královská snídaně díky
kouzelným rukám našich maminek či babiček. Po snídani jsme si povídali o tom,
co se nám líbilo nejvíce a odměnou pro nás všechny bylo, že jsme nejčastěji
slyšeli: „Mně se nejvíce líbilo všechno.“ Zazněl tu také návrh, že by Noc
s Andersenem mohla být každý pátek, nebo bychom ji mohli alespoň natáhnout
až do neděle.
B. Špačková
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Několika fotografiemi si připomínáme dobrou náladu, která v obecní knihovně
panovala po celou dobu Noci s Andersenem

CO BUDE Z MÁRNICE NA HŘBITOVĚ?
Márnice na hřbitově je chráněnou kulturní památkou. Dosud neměla žádné využití. Dnes vám
přinášíme zkrácenou informaci z pátrání pana Miloše Sysla po zemřelých, jejichž ostatky byly
v hrobkách nalezeny. Na základě těchto nálezů bylo navrženo, současnou márnici přebudovat na
pietní místo pro věčný odpočinek majitelů panství tišnovského.
Za kostelem Nejsvětější Trojice, který stojí na hřbitově od roku 1555, a jehož portál zdobí erb
legendární abatyše Barbory Konické ze Švábenic, mimochodem, pokud někdy navštívíte obec
Švábenice, na zdejší radnici spatříte stejný erb, tedy za tímto kostelíkem se nacházelo několik
náhrobních desek, časem velmi zašlých s nečitelnými nápisy.
Po odkrytí náhrobních desek, které měly být v rámci 1. etapy restaurovány, se objevily hrobky
vyzděné obyčejnými cihlami, kde pod sutí z omítek byly odkryty ostatky zemřelých.
Ze zašlých nápisů na náhrobních deskách se přece jen podařilo přečíst pár řádek textu ještě před
očištěním. Jméno, které se opakovalo na mramorových deskách, bylo Vittinghoff gennante Schell.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Další dvě velké náhrobní desky jsou z červeného pískovce, ze stejného materiálu, z jakého je
vystaven klášter Portál coeli, s nápisy příliš mělkými a bohužel nečitelnými.
Moje pátrání po tomto jméně začalo, jak v dnešní době bývá, na internetu. Především německý
internet se jménem Vittinghoff jen hemží. Rod rytířů, svobodných panu z Vittinghoff, pochází ze
stejnojmenného hradu, který stál na území dnešního Essenu. Bohužel celý hrad dnes nic
nepřipomíná, protože po něm zůstaly pouze ruiny. Souhrou šťastných koincidencí jsem se ze
stránek německé časti rodiny dozvěděl, že se každé dva roky koná setkání všech potomků rodu
Vietinghoff. Termín setkání připadl pravě na následující víkend!
Napsal jsem tedy krátký email a poslal jednak na adresu rodiny provozující stránky rodu
Vittinghoff, a jednak přímo do hotelu, kde se setkání mělo konat, protože jsem chtěl využít
příležitosti, kdy je pohromadě více lidi z tohoto rodu a potřebné informace se dají snadněji získat.
Jenže s přízní kráčí ruku v ruce téměř vždy i nepřízeň, a tak odpověď jsem od pana Konrada-Udo
Baron von Vietinghoff gen. Scheel dostal až za několik dní s vysvětlením, že zrovna v době konání
setkání vypadl v celém okolí hotelu internet, a tak můj email hotelová recepce vyzvedla až po
skončení meetingu. Ale odpověď pana Konrada - Uda i tak mnohé osvětlila.
Teď tedy krátce o textech na náhrobních deskách. Ústředními postavami byli Friederich von gen.
Schell zu Schellenberg Vittinghoff a Ludwiga von Vittinghoff g. Schell von Loe zu Wissen. Kromě
nich jsou zde pochováni jejich potomci a další členové rodu. Další podrobnější informace zveřejníme
až v uceleném materiálu k tomuto tématu.
Text na náhrobní desce:
Modleme se za duši zde odpočívajícího pána Friedericha říšského svobodného pána von
Vittinghoff zvaného Schell ze Schellenbergu.
K(císaře) a K(krále) skutečný komoří a major rakouské armády. Rytíř a
nositel řádu o zásluhy království pruského a ruského císařského řádu sv.
Vladimíra. Majitel panství Tišnovského a příslušník zemských stavů
moravských.
Narozen 25.1.1786 zemřel 5.8.1849
Na další náhrobní desce je nápis:
J. + M. + J.
Tvá duše dojde spasení skrze tvou víru ve mě. Jerem 30.18
Věčnou láskou jsem Tě miloval a proto jsem tě ze soucitu/milosrdnosti/ k sobě vzal. Jer 31.3
V modlitbě vzpomeňme na svobodnou paní LUDWIGU VON VITTINGHOF SCHELL, rozenou
von Loe, která 4.3 1859 ve Vídni po několikatýdenní bolestivé nemoci v 11.. hodin večer v
jejím 66 roce života, několikráte posílena přijmutím nejsvětější svátosti, blaženě zesnula v
pánu na ochrnutí plic. Myšlenka na její nadpozemské štěstí je
jedinou útěchou.
V hlubokém zármutku její děti. Od této chvíle jsou blahoslaveni
mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých
těžkostí, neboť jejich skutky jdou s nimi."
(Kameník vytesávající nápis pravděpodobně špatně rozvrhl plochu, a tak
se mu sem začátek věty “Ano, praví duch..” nevlezl.)
Náhrobní deska z hrobu Ludwigy před restaurováním
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Fiederich von Vittinghoff
gennate Schell zu Schellenberg

Ludwiga von Vittinghoff g. Schell
von Loe zu Wissen

Díky jedné z dcer, Kunigundy, která se provdala za svobodného pána z Dačic,
Friedricha Ferdinanda, máme dnes k dispozici portréty Friedricha i Ludwigy v.V.
S pozdější dobou a pokrokem vstoupila i do běžného života fotografie, a
zachovány jsou na zámku v Dačicích i podobizny dcer Friedricha a Ludwigy v.V.

Ostatky majitelů panství budou uloženy pod podlahou márnice. Náhrobky budou
rozmístěny po stěnách. Ve dveřích bude kovová mříž.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 13 -

Život obce Předklášteří

Sportovní akce
7. 5. 2013 jsme se již tradičně zúčastnili okrskového kola celostátní soutěže ve
vybíjené Preventan Cup na ZŠ nám. 28. října v Tišnově. Po stoprocentním
výkonu družstvo dívek zvítězilo a postoupilo do okresního kola v Modřicích,
které proběhlo 15. května. Po dvou naprosto vyrovnaných zápasech odjížděly
dívky se stříbrným pohárem.
Také hoši podali v Tišnově skvělý výkon.
V jejich kategorii soutěžilo 9 družstev a naši
chlapci vybojovali krásné 2. místo.

ZŠ Smíškova v Tišnově uspořádala dne 22. května turnaj ve florbalu. Zúčastnilo
se ho celkem sedm týmů z okolních škol. Naše škola postavila dvě družstva. Tým
A vybojoval 3. místo a tým B skončil šestý. Naším nejlepším střelcem byl Petr
Žák (nastřílel 13 gólů ve třech zápasech).

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Kultura
V úterý 7. května 2013 se v prostorách ZŠ konal pro žáky výchovný koncert. Již
poněkolikáté nás se svým výborně sestaveným hudebním programem navštívili
manželé Kocůrkovi. Koncert byl uveden skladbami A. Dvořáka a B. Smetany.
Následoval sled ukázek zajímavých nástrojů z období středověku a renesance.
Hudební ukázky prokládal pan Kocůrek zajímavým povídáním o historii daného
nástroje, o způsobu hraní na něm i o skladbách samotných. Paní Kocůrková nás
zaujala profesionalitou a lehkostí, s jakou ovládala hru na housle. Zazněly skladby
klasiků i lidovky. Na závěr jsme si všichni zazpívali s doprovodem kytary.
V pondělí 29. dubna 2013 navštívili žáci IV. třídy Městskou knihovnu v Tišnově,
kde se konala beseda o životě a díle Jiřího Trnky. Děti se seznámily s životem a
dílem jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků dvacátého století, jehož
100. výročí narození si v letošním roce připomínáme. V prostorách knihovny byla
také uspořádána výstava rozsáhlého díla J. Trnky a jeho kouzelných loutek. Velké
poděkování patří paní Marii Šikolové za její poutavé povídání.
V pondělí 13. 5. se žáci III. a IV. třídy společně vypravili na Lipku, kde je čekal
ekologický výukový program „Návštěva u babky bylinářky‘‘. Program byl
zaměřen na poznávání léčivých bylin a jejich využití k léčení a v kuchyni.
Nechyběla ani ochutnávka bylinných čajů. Na závěr si děti ušily bylinkové váčky,
vyrobily měsíčkovou mast, bylinkový olej a ocet.
V úterý a ve středu 14. a 15. května 2013 navštívili žáci naší školy výstavu
Klášter Porta coeli pověstmi opředen, která se konala u příležitosti 780. výročí
první písemné zmínky o klášteře. Žáci se hravou formou seznámili s dějinami
kláštera a dochovanými pověstmi. Ti nejmenší se mohli usadit v koňském sedle,
projít labyrintem nebo pomáhat řádovým sestrám s košem plným peněz. Výstava
byla doplněna zajímavým výkladem a krásnými fotografiemi. Na závěr si děti
mohly vyzkoušet dobové kostýmy.

Ukončení I. stupně ZŠ
V letošním školním roce 2012/2013 z páté třídy odchází do tišnovských škol
celkem 15 žáků. Do studijní třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka na ZŠ
Smíškova odchází 1 žákyně. Do studijní třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů na ZŠ 28. října byla
přijata 1 žákyně. Pět žáků úspěšně složilo
přijímací zkoušky a byli přijati ke studiu na
osmiletém gymnáziu v Tišnově. Ostatní
žáci přechází do ZŠ 28. října v Tišnově. ZŠ
Smíškova letos zájemce zklamala.
Všem
přejeme,
aby
našli
v nových
kolektivech dobré kamarády a v dalším studiu
mnoho úspěchů.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Testování žáků 5. tříd
Poslední generální zkouška celostátních prověrek žáků 5. a 9.tříd začala
14.5.2013. Začali jsme testovat i v naší škole. Testování už druhým rokem provází
hysterie ze stran sdělovacích prostředků, rodičů i některých škol. Obavy nejsou na
místě. Jde o ověření znalostí, poskytnutí zpětné vazby dětem, školám a hlavně
učitelům. Pokud je mi známo, nehodlá ČŠI ani ministerstvo zveřejňovat žebříčky
nejúspěšnějších škol, testování nemá vliv na financování škol. Každý žák si může
vyzkoušet něco nového, jiného. Poznává sám sebe, své možnosti i hranice. To ho
vede k formování vztahu k sobě, ke svému okolí a ke škole. Zdravý stres je
pozitivní, posouvá člověka dopředu. Po ukončení testování mohou žáci i rodiče,
pokud mají zájem, pod svým kódem najít výsledky své práce a porovnat je
s výsledky spolužáků a ostatních vrstevníků v celé republice. A to rozhodně není
k zahození. Vidí oblasti, kde dítě uspělo, ale také oblasti, kde jsou rezervy a kam
je třeba upnout pozornost a dítě dál rozvíjet. Vždyť je teprve v polovině školní
docházky. Obavy, že testy nezvládnou žáci s poruchami učení, se také
nepotvrdily. Tito žáci na základě svých znevýhodnění mají prodloužený časový
limit na řešení testů, zkrácené verze testů, popřípadě další podpůrná opatření. Na
základě vyhodnocení výsledků z loňského testování v červnu 2012 jsme se po
celý školní rok zaměřili na procvičování čtenářské gramotnosti napříč všemi
vzdělávacími obory a do výuky angličtiny jsme zařadili větší počet různých variant
poslechových ukázek. Na vyhodnocení letošních testů je ještě brzy. Věříme, že
naši páťáci obstojí. Ve srovnání s loňským rokem lze ale konstatovat, že
analýza chyb a připomínky ze škol i od rodičů padly na úrodnou půdu. Plošné
testování bylo nepoměrně lépe připraveno po technické i odborné stránce.
Závěrečná zpráva bude jistě prezentována i v celostátních médiích. A pak
budeme čekat na rozhodnutí, zda plošné prověrky naplnily svůj cíl a budou
pokračovat dál.
Eva Bauerová, třídní učitelka V. třídy
K datu uzávěrky časopisu máme k dispozici pouze neoficiální výsledky testování,
podle nich naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků ve všech předmětech (ČJ,
M, AJ). Přesné výsledky budou známy až po ukončení celostátního testování,
tedy po datu 7.6.2013.

Výlet k MDD
Jako každý rok, i letos jsme se vydali se všemi dětmi a žáky naší MŠ a ZŠ na
výlet k MDD. Tentokrát jsme zvolili trochu vzdálenější cíl – ZOO Zlín – Lešná.
Autobusy jsme uhradili z peněz získaných na jarmarku a na plese, vstupné si
účastníci výletu platili sami. Velké obavy jsme měli z počasí, které letos nepřeje
téměř ničemu. Nás však přivítala Lešná sluníčkem a teplem, které vydrželo celý
den. V ZOO bylo krásně, v nádherném parku vše kvetlo, všude pořádek a čisto.
Malé děti a žáci 1. a 2. třídy se vydali hned na prohlídku ZOO, 3. – 5. třída měla
naplánovanou nejprve prohlídku lešenského zámku. Je nádherný, plný
zajímavých exponátů a krásných interiérů. Pak se žáci rozdělili do skupinek a
vyrazili plnit úkoly, které měli připravené na pracovních listech přímo ze ZOO.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Velkým překvapením a zážitkem pro nás byl křest nově narozených klokaních
mláďat, která přijeli pokřtít herci z právě probíhajícího zlínského festivalu. Takže
jsme se setkali s Danou Morávkovou, Janem Čenským, Romanem Vojtkem
Josefem Aloisem Náhlovským, ale také s ředitelem zlínské ZOO a s ředitelkou
zlínského filmového festivalu. Ochotně se všem zájemcům podepisovali a na
závěr se s námi i vyfotografovali. Máme pěkný suvenýr do školní kroniky.

Výlet se vydařil a zpestřením bylo setkání se známými osobnostmi.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Do konce roku nás čeká ještě řada akcí, z nich nejdůležitější je oslava 100 let MŠ.
Bude se konat v sobotu 22. června 2013 a všechny Vás na ni srdečně zveme.
Podrobnosti jsou uvedeny na plakátu.

v.sobotu 22. června 2013
10,00 hod. – slavnostní zahájení Dne otevřených dveří
(vystoupení dětí, výstava fotografií
a prací dětí, prohlídka prostor školy, občerstvení)
14,00 hod. – vystoupení Brněnských písničkových tetin
na zahradě MŠ – program pro děti, ukončení Dne
otevřených dveří
17,00 hod – zahradní slavnost – hry dětí na školní
zahradě, skákací hrad, táborák, opékání špekáčků,
občerstvení, hudba – country skupina PRAKL
22,00 hod. – ohňostroj

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Z mateřské školy
Dne 5.3.2013 nás navštívil v MŠ p. Hruška s pohádkou „Žádný strach“. Děti se
nasmály nejen divadlu, ale hlavně zábavnému herci.
Paní B. Špačková připravila pro děti poučnou besedu v knihovně v Předklášteří
v pondělí 11.3..
8.4. 2013 přišel do MŠ vyfotografovat fotograf z firmy Photodinst Brno s motivem
jarního pozadí.
Předškolní děti se fotily 12.4. 2013 ve fotoateliéru p. Pochopové v Tišnově na
tablo.
15.4. 2013 herci ze Šternberka zahráli pro děti v MŠ loutkové divadlo – 3
pohádky: „ O Šípkové Růžence“, „O pejskovi a kočičce“, „Zajíc, liška a
kohout“.
Ve čtvrtek 18.4. 2013 děti úspěšně dokončily plavecký výcvik v bazénu BrnoŘečkovice – plavecká škola Rybka. Každý obdržel vysvědčení a pexeso. Děti se
těší na další školní rok, kdy budou v plavání pokračovat.
S nastrojenými dětmi jsme se v pondělí 22.4. 2013 vypravili autobusem do divadla
Radost v Brně na představení „Za
devatero horami“, ve kterém nám herci
představili
pohádky:
„Kohoutek
a
slepička“, „O veliké řepě“, „O zajíčkovi a
lišce“. Děti se zájmem sledovaly pohádky
a herce odměnily bouřlivým potleskem.
Divadel v MŠ máme opravdu mnoho.
Další se uskutečnilo v úterý 7.5. 2013 –
Divadélko Jo-Jo přijelo s pohádkou
„Vyprávění pralesa“

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZNINÁCH
Mateřská škola v Předklášteří, Na Stráňově 1127

bude o hlavních prázdninách otevřena do 19.7.2013.
Od 22.7.2013 do 23.8.2013 bude MŠ uzavřena,
od 26.8.2013 bude přípravný týden.
Provoz mateřské školy bude v novém školním roce zahájen

v pondělí 2. září 2013.
Protože se rychlým tempem blíží konec školního roku, chtěla bych poděkovat
všem svým kolegyním, rodičům, sponzorům a v neposlední řadě zřizovateli za
spolupráci, popřát všem krásnou a klidnou dovolenou plnou sluníčka a dobré
pohody a těšit se na další spolupráci ve školním roce 2013/2014.
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.

Poděkování za dětské hřiště ve Vísce.
Krásné hřiště pro malé i větší děti vybudovali ve Vísce paní Andrea Topinková a
pánové Jiří Topinka a Martin Špaček. Hřiště je volně přístupné všem dětem, které
si chtějí hrát, i dospělým, kteří si sem přijdou povídat. Dalo by se říci, že na
vybudování dětského hřiště není dnes nic zvláštního, je přece řada firem, které
dodají hřiště „na klíč“. Dětské hřiště na Vísce je ale zvláštní tím, že jeho realizátoři
je vybudovali pro děti, ve svém volném čase a za své peníze. K vybudování hřiště
výše jmenované a všechny, kteří jim pomáhali, vedla chuť udělat něco pro ostatní
a velikou odměnou jsou nyní pro ně šťastné a spokojené hrající si děti.
Je dobře, že se ještě stále najdou
schopní, ochotní a pracovití lidé, kteří
věnují svůj volný čas a finanční
prostředky na vybudování něčeho velmi
užitečného, co věnují ostatním. Lidé,
kteří svou práci odvedou, aniž by
očekávali vděk a výhody.
Eva a Jindřich Bauerovi

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Léto plné světového lyžování
Za nevydařenou „aprílovou zimou“ jsme dávno udělali tečku a nyní nás čeká snad
úspěšnější léto nabyté travním lyžováním.
Světový pohár, 5. – 7. 7. 2013
Po roce se k nám opět vrátí Světový pohár
v travním lyžování. Letošní program je trochu
odlišný od minulého, ale světová elita chybět
nebude. Můžete se těšit na těsné souboje
v mužské kategorii, do kterých s jistotou
zasáhnou i čeští reprezentanti Martin Štěpánek,
Jan Němec, Jan Gardavský a Lukáš Kolouch,
a momentálně neporazitelnou Anna Lenu
Portmannovou, kterou se pokusí v prvním
závodě „zeleného cirkusu“ sesadit naděje našeho domácího oddílu Magdaléna
Kotyzová. Na start se samozřejmě postaví i ostatní závodníci TJ Sokola
Předklášteří, kteří budou bojovat o své pevné místo mezi těmi nejlepšími:
juniorská mistryně světa Petra Ivánková, Nikola Gergelyová a první čtyři junioři
Českého poháru 2012 Tomáš Soltík, Šimon Vojta, Václav Jerošek a Jan Jerošek.
V pátek 5. 7. 2013 ve 20:00 zahájíme celou akci na náměstí, kde budete mít šanci
si celou světovou špičku prohlédnout pohromadě. Součástí slavnostního zahájení
bude kulturní program, občerstvení a veřejné losování startovních čísel na sobotní
superkombinaci.
V sobotu 6. 7. 2013 (jak již bylo
zmíněno) se závodníci postaví na start
superkombinace. Tato disciplína je
řazena mezi nejtěžší a v oblibě ji mají
zejména všestranní lyžaři. Závodník
nejprve musí prokázat cit pro rychlost a
stopu v super obřím slalomu, který bude
odstartován ve 13:00, a následně se
v 17:00, po krátkém slalomovém
tréninku, pustí do „lesa“ slalomových
bran. První závodní den zakončíme v 19:00 vyhlášením vítězů.
Na závěrečný třetí den úvodního závodu Světového poháru, tedy na neděli 7. 7.
2013, je na programu slalom speciál. Slalom speciál je na zdejším technickém
kopci považován za jeden z nejobtížnějších v celém „travním kalendáři“. První
závodník bude na trať vypuštěn v 10:30 a ti úspěšní z prvního kola zahájí v 13:00
kolo druhé. Půl hodiny po dojetí vzdáme naposledy holt těm nejlepším a
nejúspěšnějším.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Grasski camp, 5. – 11. 8. 2013
Další důležitou akcí tentokráte pro děti je mezinárodní soustředění v travním
lyžování GRASSKICAMP. Ten se k nám vrací po roční pause.
Kemp bude zahájen dne 5. srpna 2013
v odpoledních hodinách na náměstí 5. května
v Předklášteří. Zúčastní se děti z téměř celé
Evropy: Rakouska,
Německa,
Itálie,
Švýcarska, Irska, Španělska, Slovenska;
a jako mimoevropští zástupci přijedou mladí
sportovci z Japonska, Taiwanu a USA. Děti
čeká týden plný zábavy a sportu: lyžování,
plavání, volejbal (a jiné sporty), trochu historie
a kultury a v neposlední řadě spousta nových kamarádů nejen z Česka nebo
Evropy.
Součástí soustředění je finálový závod mezinárodního žákovského seriálu
FIS, kterým děti celý týden zakončí.
V pátek 9. 8. 2013 započne klání o
poháry v obřího slalomu a v sobotu 10. 8.
2013 se děti postaví na start svého
posledního mezinárodního závodu a to
konkrétně na start slalomu speciál.
Sobotní večer bude patřit vyhlášení
vítězů závodů i celého mezinárodního
poháru a následné after party.
Mezi největší domácí želízka v ohni pro letošní rok patří: Martina Bílá, Lenka
Novotná, Pavel Ivánek, Tadeáš Kunovský a Karolína Rašovská. Všichni potvrdili
svoje kvality již minulý rok a někteří stojí po letošním úvodním závodě v Německu
opět v popředí bodovacích žebříčků.
MČR, 14. – 15. 9. 2013
Sezónu uzavře v září již tradičně finále
Českého poháru a Mistrovství České republiky,
konkrétně 14. – 15. 9. 2013. Program je už léty
ověřen, a tudíž se
nemění. Sobota je
nabyta hned třemi
závody: Obří slalom
a super obří slalom
ve všech kategoriích a v podvečerních hodinách
VETERAN CUP s přislíbenou mezinárodní účastí.
Závěrečná neděle pak patří jako vždy
nejtechničtější disciplíně, slalomu speciál. Startovat budou všichni závodníci
domácího oddílu a zkusí využít znalost svého tréninkového kopce k obhajobě
deseti titulů získaných minulý rok.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Na závěr Vás srdečně zveme na všechny
akce pořádané lyžařským oddílem TJ Sokola
Předklášteří: Světový pohár, Grasski camp i
finále Českého poháru a Mistrovství ČR. Přijďte
podpořit českou reprezentaci a především
domácí naděje.
Takže všichni příznivci lyžování a
sportu POZOR: nachystejte vlajky, řehtačky,
klaksony, bannery a transparenty a ukažme
všem, že i malá vesnička umí žít velkým
stylem.

PROGRAM SPORTOVNÍCH AKCÍ JE NA KONCI ČASOPISU
Sokol Předklášteří - ZRTV
Náš oddíl ZRTV, který vznikla teprve na podzim 2012, se zúčastnil přeboru ČOS
v sokolské všestrannosti pořádaný župou Pernštejnskou. Závodilo se ve
čtyřech disciplínách (plavání, šplh na tyči, sportovní gymnastika, atletika). Soutěže
probíhaly ve dvou dnech.
16. března se uskutečnila 1. část – plavání v Blansku. Přeboru se zúčastnilo 12
dětí. Ve své kategorii vyhrála Denisa Urbanová a její bratr Marcel Urban skončil
na 2. místě. Jako nejmladší účastnice byla oceněna Lucie Bojanovská.
27. dubna proběhlo druhé kolo přeboru. Ve šplhu, v kategorii žáci, zvítězil Jakub
Šír, na 3. místě se umístil Václav Havelek. V kategorii žákyně vyhrála Kateřina
Valentová.
Ve sportovní gymnastice máme ještě co dohánět a to nás motivuje k lepším
výkonům v příštím roce.
V atletice byla opět úspěšná Kateřina Valentová na 1. místě a Jakub Šír
na 2. místě.
V celkovém hodnocení přeboru ČOS v sokolské všestrannosti skončila Kateřina
Valentová na 2. místě a jasným vítězem ve své kategorii se stal Jakub Šír.
Cvičitelky Denisa Krausová a Lenka Novotná

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Muzejní noc 2013
Letošní ročník se v Podhoráckém muzeu uskutečnil v sobotu 18. května. Program
byl tentokrát věnován dvěma tématům, a to 780. výročí první písemné zmínky o
klášteře Porta coeli a výstavě porcelánových panenek, která byla otevřena pro
veřejnost ve stejný den těsně před zahájením Muzejní noci. A co konkrétně si
mohli návštěvníci prohlédnout? V sálech v patře budovy to byla výstava „Klášter
Porta coeli pověstmi opředen“ a v muzejní galerii zmiňované panenky. V obou
případech probíhaly po celý večer komentované prohlídky, přičemž o panenkách
vyprávěla osobně jejich autorka, restaurátorka a majitelka této unikátní sbírky paní
Dagmar Jurčíková. Dobovou atmosféru navodily historické kostýmy a hudba a
zpěv v podání souborů Vaganti z Brna a KVJ Tišnov. Celý program se v muzeu
opakoval v pěti hodinových blocích. Nechyběly ani další atraktivity, jako nasvícení
slavného portálu, prodej suvenýrů a večerní prohlídky kostela, které tentokrát
výjimečně v rámci slaveného výročí nebyly ukončeny v jeho interiéru, nýbrž
pokračovaly i do klášterní křížové chodby. Během celého večera se přišlo do
Podhoráckého muzea podívat 1289 návštěvníků.
Josef Zacpal

POKLAD V KLÁŠTEŘE !
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, připravuje v pátek
21. června od 17 do 19 hodin program pro děti „HLEDÁNÍ KLÁŠTERNÍHO
POKLADU“, který doplňuje výstavu „Klášter Porta coeli pověstmi opředen“.
V budově muzea i v areálu kláštera čeká na malé návštěvníky šest stanovišť
s rozličnými úkoly. Kromě her a soutěží o ceny pro děti všichni návštěvníci uvidí
šermíře a jejich historickou zbroj, alchymistickou dílnu a nebojácní se možná
svezou i na koni. Uzavření soutěží je v 18.30 hodin. Výstava „Klášter Porta coeli
pověstmi opředen“ vznikla při příležitosti 780. výročí první písemné zmínky o
klášteře, je věnována událostem vzpomínaným v místních pověstech a potrvá do
3. listopadu 2013.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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TRADIČNÍ POUŤ V OBCI
V Předklášteří se opět po roce konala tradiční pouť. Mše svatá byla letos opět,
tak jako každý rok v tento den, sloužena ve farním kostelíku na hřbitově. Před
obecním úřadem na náměstí 5.května se měla představit dechovka Skaličanka
ze slovenských Kútů a pořadatelé doufali, že se tentokrát sv.Petr smiluje a
alespoň po dobu koncertu jim zachová přízeň v podobě bezmračné oblohy.
Bohužel před zahájením koncertu se nad obcí honily těžké mraky, tak bylo
rozhodnuto, uspořádat pouťový koncert v sále OÚ, který byl pro mokrou variantu
připraven.
Smutný byl pohled na téměř opuštěné pouťové atrakce, které až na malé výjimky
většinou stály. Zima, která o letošní pouti zahnala Klášteráky spíše ke kamnům,
než na kolotoče, udělala také čáru přes rozpočet provozovatelům atrakcí.

VÝSTAVBA HŘBITOVA POKRAČUJE
Po úspěšném zvládnutí 1.etapy rekonstrukce hřbitova v Předklášteří byla v dubnu
zahájena příprava 2.etapy, při které dojde k rozšíření hřbitova o kolumbárium.
Parcela za hřbitovní zdí je majetkem obce a na současném hřbitově již nejsou
volná hrobová místa pro ukládání ostatků obyvatel obce. Tato parcela je však na
skále, a proto není možné rozšířit hřbitov o hroby pro ukládání do země.
Zastupitelstvo proto rozhodlo vystavět zde na vyvýšeném ostrohu nad obcí
s výhledem na klášter kolumbárium pro ukládání uren zesnulých. Projekt úprav
hřbitova i návrh kolumbária zpracoval Ing.arch. Klement z atelieru Tišnovka.
Objekt je citlivě zasazen do stávajícího prostředí a přístupný bude jednak ze
současného hřbitova a také novou přístupovou cestou lemovanou stromořadím
směrem od mateřské školky . (fotografie na obálce)

CO SE V OBCI PŘIPRAVUJE?
PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A ROZŠÍŘENÍ PROSTOR ŠKOLY
Již delší dobu jsme pátrali po možnosti zajištění dotace na přístavbu tělocvičny u
školy. Bohužel, žádná výzva ať z regionálního operačního programu nebo
z národních zdrojů pro nebyla na naše podmínky vypsána, nebo pokud byla
vypsána, tak v ní bylo alokováno tak málo prostředků, že bychom z toho
nepostavili ani kůlničku na dříví. ZO proto rozhodlo, že přístavbu tělocvičny a
vybudování odborných učeben školy vybudujeme za vlastní prostředky obce.
V minulém čísle jsme slíbili, že vás seznámíme s podrobnostmi připravovaného
projektu.
V současné době je zpracována studie k ověření možnosti přístavby tělocvičny a
připravuje se dokumentace pro územní a stavební řízení. Předpokládáme, že do
konce roku bychom mohli získat stavební povolení a po výběru dodavatele na jaře
příštího roku zahájit stavbu.
Přístavbou tělocvičny bude zajištěna výuka školní tělovýchovy a také sportovní
vyžití občanů obce. Do stávajících prostor tělocvičny bude vestavěno mezipatro,
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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kde budou zřízeny dvě odborné učebny – jedna pro výtvarnou výchovu a druhá
pro výuku IT technologií.
Tělocvična bude mít potřebné zázemí šaten pro muže i ženy, nářaďovnu, prostor
pro přezouvání, šatny rozhodčích, technické zázemí a také místnost pro správce
a prostor pro diváky. V současném prostoru tělocvičny budou kromě dvou učeben
v 1.podlaží také šatny, sociální zařízení pro žáky školy a sklady.Tělocvična má
zvětšené rozměry, umožňující splnit požadavky potřebné pro soutěžní hraní
volejbalu, jako tradičního sportu provozovaného v obci.
Rozšíření školy bude samozřejmě vyžadovat vyšší provozní náklady související
s vytápěním tělocvičny, s platem správce a náklady na údržbu.
Základní informace o navrhované stavbě:
Zastavěná plocha celkem
624 m2
Z toho tělocvična
433 m2
Zázemí
191 m2
Obestavěný prostor celkem 4882 m3
Z toho tělocvična
3640 m3
Zázemí
1242 m3
Čistá plocha tělocvičny
Počet šaten
Kapacita šaten

15,2 x 26,0 m
2
2 x 20 osob

............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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VZPOMÍNÁME
„ČAS
ČAS BĚŽÍ, BOLEST ZŮSTÁVÁ“

Dne 9. července 2013 uplyne již 100 roků od
narození naší maminky, babičky a prababičky paní
Anny Jílkové z Předklášteří. Bohužel již není mezi
námi.
Stále vzpomíná rodina Jílkova.

Dne 14.8.2013 uplyne 20.výročí co nás opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní Marie Břenková.
S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami

VÝROČÍ ŽELEZNICE
Jubileum železniční trati Brno – H. Brod,
aneb jak se stalo území Předklášteří její součástí.
Železniční doprava je významným
prvkem naší dopravní soustavy a má
vedle dopravy silniční klíčový význam
v rozvoji národního hospodářství.
Nebude tedy bez zajímavosti podívat
se při příležitostí letošního 60. výročí
zahájení provozu trati Brno –
Havlíčkův Brod do minulosti a
sledovat, jak se dostala železnice do
našeho
regionu
i
k nám
do
Předklášteří. Vraťme se proto do 19.
století, kdy naše historické země byly součástí habsburské monarchie.
Ještě před tím, než se vydáme po stopách rozvoje parostrojní železnice,
připomeňme si jako vůbec první „železniční“ dopravní cestu na evropském
kontinentě takzvanou „koňku“ Linec – Č. Budějovice zprovozněnou v roce 1832
v délce 128,7 km.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Historie železnice provozovaná parní lokomotivou začíná v českých zemích
zkušební jízdou v Anglii vyrobené lokomotivy Moravia v úseku Brno – Rajhrad dne
11. listopadu 1838. Slavnostní zahájení pouze občasného provozu se uskutečnilo
15. listopadu téhož roku. Celá trať z Vídně do Brna byla slavnostně uvedena do
pravidelného provozu 7. července 1839 jako odbočka Severní dráhy císaře
Ferdinanda z Břeclavi. Město Brno se tak stalo centrem, ze kterého se začala
rozbíhat hustá železniční síť na území našich historických zemí.
Teprve po dlouhých 46 letech se přiblížil den slavnostního otevření provozu páté
trati vycházející z Brna, nazvané Tišnovka. K této události psal tehdejší tisk:
„Valem se blíží den, který zlatým písmem bude zapsán do historie našeho města,
neboť již tuto neděli přijede do Tišnova první parostroj. V nenávratnu zmizí časy,
ve kterých jediný spoj s Brnem byl dostavník. „ Vy všichni, kteří jste byli nuceni pro
jedinou chvíli v Brně strávenou, sedět 8 hodin v dostavníku, si snad ani
nedovedete představit chvíli, až pohodlně v budoucnu pojedete parostrojem
neboli cestovodem z Tišnova do Brna závratnou rychlostí až desíti kilometrů za
hodinu a při tom se budete kochati krásou našeho kraje – možno si přát více ?
Třikrát denně přijede parostroj s třemi osobními vagony do Tišnova. Lze s hrdostí
říci, že naše město vstupuje mezi nejvýznamnější města Moravy.“
My si jen přejeme jedno, aby v budoucnu jméno „tišnovka“ znamenalo všem
passagerům dopravu rychlou a bezpečnou.“
Slavnostní otevření Tišnovky se uskutečnilo v neděli 6. září 1885, kdy v 1 hodinu
odpoledne přijel do Tišnova první parostroj a za velké slávy a jásotu obecenstva
z něho vystoupil c.k. polní maršálek, arcivévoda Salvator s chotí. Tím byly
vytvořeny další předpoklady hospodářského a společenského rozvoje Tišnova a
přilehlého regionu, ale také postupu železnice do krásné přírody Českomoravské
vysočiny i do let daleké budoucnosti spojení Brna s Prahou přes Tišnov.
Pro nás Předklášteráky je se stavbou Tišnovky spojena zajímavá skutečnost. Trať
nekončila v Tišnově, ale v cukrovaru v Předklášteří, který se nacházel v prostoru
mezi ulicemi Uhrova a B. Němcové. Prodloužení trati, v podstatě vlečky, údajně
zařídila abatyše kláštera Porta coeli, který byl vlastníkem cukrovaru. Uvedená
událost se stala předmětem sporu mezi městem Tišnovem a stavební
společností. Město odmítlo splnit smluvní závazek, přispět společnosti částkou
30 000 zlatých na vybudování stanice a příjezdové cesty. Smlouva byla vázána
podmínkou, že konečnou stanicí bude Tišnov. Společnost město zažalovala. Spor
se dostal až k nejvyššímu soudnímu dvoru ve Vídni, který rozhodl ve prospěch
města, jež nemuselo příspěvek společnosti zaplatit.
Na další postup železnice do krásné přírody Vysočiny si museli občané počkat do
začátku 20. století. Úsek Tišnov – Bystřice – Žďár n. S. vyprojektoval a postavil
doubravnický rodák Ing. Osvald Životský. Stavba 63 km dlouhého úseku lokální
trati trvala pouze jeden a tři čtvrtě roku, což byl výkon, který je hoden obdivu i
dnes. Zahájení provozu se uskutečnilo 23. června 1905. Tím bylo také Brno
spojeno železnicí s tehdejším Německým Brodem, odkud byla provozována trať
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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do Žďáru n. S. již od roku 1898. Postavená lokální železniční trať vstupuje poprvé
na území obce Předklášteří.
Naše obec sice nemá ani železniční zastávku, ale má na svém území další
dvoukolejnou trať H. Brod - Brno, jejíž jubileum, 60 let od zahájení provozu, si
letos připomínáme. Podívejme se nyní do minulosti, co zahájení provozu dne 20.
prosince 1953 předcházelo:
O stavbě 119 km dlouhé dvojkolejné trati rozhodla vláda po mnichovském diktátu
v listopadu roku 1938. Schválen byl návrh trasy předložené ministerstvem
dopravy, nově vedené ze Žďáru přes Křižanov do Tišnova a dále do Brna
odchylně od původního traťového tělesa Tišnovky. Již v prosinci téhož roku byly
zahájeny práce, které však postupovaly velmi pomalu a v důsledku válečných
událostí a z nich plynoucích potíží byla stavba v roce 1943 na příkaz Němců
zastavena. Tři vybudované tunely využila firma Diana pro výrobu trupů stíhacích
letounů Messerschmied.
Pokračování stavby začalo po válce v roce 1946. Původní stavební firmy se po
roce 1948 postupně transformovaly do nových organizací, přesto 20. prosince
1953 byl zahájen jednokolejný provoz. Postupně se dokončovala druhá kolej a
v roce 1959 byla celá trať dvoukolejná.
O velikosti tohoto díla a rozsahu prací stavebních firem svědčí: přemístění 10,5
mil. m3 zeminy, uložení 384 000 m3 betonu, 284 000 m3 štěrku, ražení 8 tunelů
v délce 2396 m, stavba mostů, mezi nimiž vyniká svou architekturou dolnoloučský
viadukt délkou 285 m a výškou 46 m a postupná výstavba staničních budov a
zařízení.
Svým významem a výkony se uvedená trať zařadila do hlavních koridorů
železničních tratí u nás. V současné době jsou její výkony vlivem dokončení
elektrifikace trati Brno – Č. Třebová i silné konkurence silniční dopravy jistě nižší,
ale údaj z roku 1967 uvádí roční průjezd více než 60 000 vlaků, což je důkazem
vysoké výkonnosti a propustnosti trati v této době.
I přes svých 60 let je trať díky postupné modernizaci a údržbě v dobré kondici,
o které svědčí elektrifikace provozu a péče věnovaná zabezpečovacímu zařízení
ve stanicích i na širé trati.
A co bychom přáli naší jubilantce a jejím železničářům? Zcela jistě stálou svěžest
další modernizací tratě i vozového a lokomotivního parku a železničářům dostatek
prostředků k zajištění bezpečné, plynulé a efektivní dopravy.
Jistě chápeme i negativa, které rozvoj železnice sebou přináší, ale můžeme se
těšit z přínosu rozvoje železniční dopravy pro společnost a tím také pro nás
Předklášteráky.
Použité prameny: Kolektiv autorů: 160 let železnice v Brně,
Sborník 100 let železniční trati Brno – Tišnov
Wikipedia
Oldřich Merta
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K článku pí M. Hájkové „A čas letí a letí“ z 1. čísla r. 2013.
Jsme opravdu tak neteční a lhostejní.
K památce kláštera Porta coeli
Po odloučení od Tišnova jsme po dlouhé době jako samostatná obec začínali od
základů. V podstatě jsme neměli ani židli ani místnost na úřadování. Vše se
měnilo, nové předpisy, zákony, přebírali jsme obecní majetek a bojovali o řadu
nemovitostí a financí. Obec, dosud
periferie Tišnova, byla zanedbaná.
Začalo
velké
budování
sítí,
plynofikace, vozovky, průtah po ul.
Palackého atd. Současně nám
Tišnov předal i hospodářské objekty
Porta coeli, z velké části pobořené a
další v dezolátním stavu, po léta
neudržované. Ačkoliv jsme byli
zavaleni řešením náročných úkolů a
prací pro obec, současně jsme se
věnovali záchraně a obnově
hospodářských objektů Porta coeli. Státní statky a JZD po celá léta hospodářské
objekty kláštera využívaly, ale neudržovaly. Odpuzující byl vstup do klášterního
areálu. Proto jsme:
1. Nejdříve na vlastní náklad opravili vstupní bránu a přilehlé budovy (fasády,
komíny, dlažba).
2. Zabezpečili jsme střechu sýpky, která byla v havarijním stavu. Na výměnu
celé střechy nebyly finanční prostředky, a tak se všechny tašky přerovnávaly
a doplňovaly novými, včetně poškozené vazby. Byla to pro pokrývače
náročná a nebezpečná práce. Díky tomu se vazba zachránila a výměna
tašek oddálila o 15 roků. (Sýpka byla zapsána na LV Jednoty Brno, nám se
jí podařilo získat do majetku
obce).
3. Největší
zkáza
hrozila
pivovaru. Střechy, vazba a
část stropů nad sladovnou
byly propadené. Nejdříve
bylo
odstraněno
velké
množství suti a odpadního
materiálu
(trámy,
cihly,
střešní krytina). Stavbu nám
zkomplikovala
brněnská
stavební firma, která si
vyžádala zálohu na řezivo
(tenkrát 300.000,- Kč). Když
byla na pile vazba připravena k odvozu, dodavatel nám oznámil, že zálohu
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investoval jinde a nemá na zaplacení. Protože dřevo bylo připraveno na
danou míru, museli jsme zajet na pilu (až na Vyškovsko), řezivo po druhé
zaplatit a odvézt. Po dlouhých tahanicích jsme dosáhli, že firma vazbu
postavila a tím se dlužná částka kompenzovala. Další náklady si vyžádalo
pokrytí střechy (1 mil. Kč). Novou vazbou a krytinou byla zachráněna klenba
sladovny, akutně hrozilo promáčení a propadnutí.
4. Likvidace odpadů, křovin a plevele v přilehlých prostorách hospodářských
objektů a pivovaru. Po zrušení JZD zaměstnanci dostali náhradní byty mimo
areál kláštera, ale zůstal po nich nepředstavitelný nepořádek. Chlívky,
králíkárny, kurníky, kůlny, zarostlé zahrádky. To vše jsme-zastupitelé a
občané po řadu sobot likvidovali, pálili, čistili, odváželi. Zvláště náročné bylo
odstranění skládky těsně za sýpkou: bylo toho 30 nákladních tater.
5. Lipovou alej, která byla v r. 1954 vichřicí silně poškozena-několik
obrovských lip tehdy i padlo-jsme dali odborně ošetřit a vysadili jsme nové.
Po řadu let obec a členky Svazu žen prostory parku a pod lipami poklízely.
Proluka vedle sýpky směrem na Čepičku byla osazena železnou branou.
6. Instalovali jsme podle projektu pana L. Panáčka dobové osvětlení lemující
trasu od náměstí přes bránu až ke vstupu do kláštera. Má význam nejen
estetický, ale i praktický (investice 400.000,- Kč)
7. Nemalou péči si vyžádal vodní náhon od kamenolomu v Mezihoří přes
klášter po Brněnské papírny, rozdělený mezi 5 majitelů a uživatelů. Po řadě
jednání byly odbornou firmou zpracovány a schváleny provozní a technické
podmínky, obsahující práva a povinnosti. Úsek, který je zapsán na LV obce,
byl vyčištěn a na několika místech, kde voda z náhonu do okolí vytékala, byl
opraven a je trvale udržován. Koordinátorem jednání byla obec.
8. Na rekonstrukci klášterního společenského sálu se podíleli hlavně
zastupitelé obce. Byla odstraněna stará podlaha a vyvezena zemina do
hloubky jednoho metru.
9. Přispěli jsme finančně na opravu kapitulní síně.
10. V r. 1994 požádalo opatství kláštera PC o navrácení hospodářských budov.
Ty v té době vlastnila obec. Následující jednání zastupitelstva v této věci
nebyla vůbec jednoduchá a jednoznačná. Teprve po dlouhém zdůvodňování
zastupitelstvo předání odhlasovalo. Měl jsem představu, že plocha mezi
novou budovou integrovaného centra a lipami se upraví jako park.
Navrácení bylo provedeno formou smlouvy, na základě které byl majetek
zaregistrován na katastrálním úřadu. Tímto aktem jsme předešli vládu i
parlament.
11. Velkou péči jsme věnovali bazilice- na výměnu střešního pláště 400.000,Kč. Inicioval jsem doplnění desek v „Getsemanské zahradě“ vedle portálu,
které byly záměrně zničeny. Podle staré pohlednice jsem text na kopírce
zvětšoval do skutečné podoby a s p. Ranným jsme zajistili odlitek, který on
zaplatil (60.000,- Kč).
Při koncertu Moravanu varhany v bazilice dosloužily a přestaly hrát. Starý
pneumatický systém varhan nechtěli varhanáři opravit a doporučili rekonstrukci
na systém mechanický. S touto skutečností byla seznámena Organologická
komise při biskupství v Brně, která rekonstrukci doporučila. V rámci obce jsem
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vyhlásil sbírku. Během roku se podařilo zajistit 1,6 mil. Kč (obec Předklášteří
500.000,- Kč, prof. Ranný 0,5 mil Kč, firma Ramico 100.000,- Kč a další drobné
částky od občanů a OKÚ). Byla to dlouhodobá náročná akce. Varhany jsou
v podstatě nové, slouží a budou sloužit dalším generacím. Současně se na
kůru položila nová podlaha a kůr se vymaloval.
Velké finanční prostředky investovala obec do kostelíku na hřbitově (nová
střecha, fasáda, odvodnění, oprava kůru). Památkově chráněná márnice a
hřbitovní skladiště mají novou vazbu, krytinu a fasádu. Ohradní zeď hřbitova
byla na mnoha místech přestavěna a obnovena fasáda vč. vchodových vrat.
Pomník sochaře Břenka byl opraven a z depozitáře přemístěn před vstup do
kostela. Bortící se hrobky šlechticů, umístěné za kostelem, byly opraveny
včetně náhrobních desek. Opravili jsme také boží muku na Dlouhé mezi.
Aktivně jsme se podíleli na jednáních týkajících se oprav portálu. Kaplička
z kamenolomu v Mezihoří byla po naší iniciativě přeložena do prostoru
Čepička.
Že si obec váží historické památky Porta
coeli rovněž dosvědčuje, že každoročně
zařazuje do svého rozpočtu nezanedbatelnou finanční dotaci.
Při příležitosti stoletého výročí znovu
obsazení kláštera jsem v tisku Život obce
Předklášteří a katolické Cestě vyzval
občany a věřící k založení sdružení, které
by se na pomoci a zachování historické
památky Porta coeli veřejnou prací podílelo.
Nikdo se na tuto výzvu nepřihlásil,
a tak jsem se na opravách klášterních
budov podílel z Klášteráků a Tišnováků sám
(na odvodnění a nahození fasády kaple,
vyčištění kamenného ostění gotických oken
a průčelní růžice, spolu s odborníkem p.
Kotýnkem na opravě a natírání čelní stěny
kaple 3x a boční 1x až do výšky 25 m, na
celkové opravě kapličky sv. Floriána atd.).
Naše historická a architektonická památka není dosud plně doceněna a do
budoucna bude vyžadovat trvalou pomoc regionu Tišnovska.
V roce 1782 Josef II. klášter zrušil a jeho panství přešlo do vlastnictví šlechty
(Mundy a Vittinghof). Od ní odkoupil za 486 tis. zl. panství v r. 1860 lužický cister.
klášter Mařidol-Mariental a chtěl je našemu klášteru darovat. S tím saská vláda
nesouhlasila. A tak klášter Porta coeli na základě smlouvy svůj majetek koupil a
splácel jej ještě za I. republiky (258 tis. zl.) z výnosů lesů, polní hospodářství
stačilo jen na výživu konventu a zaměstnanců-deputátníků.
Od II. sv. války došlo téměř k naprostému úbytku klášterní zemědělské půdy
z původních 149 ha (nové silnice, železnice, průmyslová a bytová výstavba,
likvidace hospodářského dvora, kamenolomu Mezihoří, vodovody a kravín na
Nivě, rybník na Oboře atd.).
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Při srovnání obou klášterů Porta coeli a Mařidol je si třeba uvědomit, že každý
prošel jiným historickým a politickým vývojem. Vývoj v Marientálu byl plynulý bez
přerušení chodu kláštera. Zatímco klášter Porta coeli byl v r. 1953 opětně zrušen.
Po r. 1990 mu byly vráceny pouze některé historické budovy a v r. 1994 obcí
Předklášteří budovy hospodářské.
Proto život a stav obou klášterů nelze hodnotit stejným měřítkem. Málokdo ví, že
po roce 1996 vždy o prázdninách pracovaly na opravách kláštera brigády
zahraničních studentů. Probošt P. Ubald z Lužice nejenže vše organizoval a
zajišťoval, také pracoval jako poslední nádeník. Dohodl pomoc z Lužice
s tamějšími podnikateli, kteří bezplatně zapůjčili, dovezli a postavili ocelové lešení
kolem kaple a věže. Díky, pane probošte, za vše, co jste pro Porta coeli udělal.
Opakujeme tedy starou výzvu k občanům: Pokud Vám naše vzácná památka
Porta coeli není lhostejná a chcete přispět i drobnou prací k její údržbě a kráse,
přihlaste se na adrese J. Jakubec, Strmá 1253, tel. 549412262 a nebo na
obecním úřadě 549410170, aby na pomoc Porta coeli mohlo vzniknout sdružení
ochotných rukou a dobrých nápadů.
Poznámka k článku pí Hájkové: sestra Anunciata byla poslední abatyší kláštera
Porta coeli.
J. Jakubec

MOZAIKOU FOTOGRAFIÍ OD AUTORA ČLÁNKU SI PŘIPOMÍNÁME, JAK
BUDOVY KLÁŠTERA VYPADALY PO ROCE 1990
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Ocenění hejtmana JMK za kvalitu péče v DpS Předklášteří
Naše organizace Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace získala, po
několikaleté náročné přípravě, 23. 11. 2012 od České alzheimerovské společnosti (ČALS)
certifikát kvality péče „VÁŽKA“.
Tento certifikát je udělován zařízením, které poskytují sociální péči osobám s onemocněním
demencí na velmi vysoké odborné úrovni a řadí naši organizaci kvalitou, odborností a
profesionalitou naší práce mezi nejlepší a nejkvalitnější zařízení v tomto oboru v České
republice.
Vynikající výsledky Domova pro seniory Předklášteří nezůstaly bez povšimnutí a jako
pomyslnou třešničkou na dortu našich úspěchů a ocenění bylo, že „Za dlouhodobou
systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a za vysokou kvalitu péče
osobám trpícím Alzheimerovou chorobou“, jsme získali dne 26. 2. 2013 z rukou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška – „Cenu hejtmana Jihomoravského kraje“.
Tato cena byla předána v Brně při slavnostní příležitosti do rukou ředitele domova Mgr. Tomáše
France.
Dne 7. 3. 2013 naše zařízení navštívil hejtman JMK osobně. Návštěvy se zúčastnili také
ředitelka KÚ JMK, někteří radní JMK a další významní zástupci našeho zřizovatele.

Z návštěvy hejtmana v DPS v Předklášteří

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ PŘEDKLÁŠTEŘÍ
V NEDĚLI DNE 22.ZÁŘÍ V 16.00 HOD. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
NA POŘADU BUDOU DÍLA B.SMETANY, L.JANÁČKA, P.EBENA, B.MARTINŮ A DALŠÍCH
HUDEBNÍCH VELIKÁNŮ
DIRIGENT:LUBOMÍR MÁTL,VARHANY:PETR KOLÁŘ, BARYTON:VÁCLAV CULYLO, RECITUJE
JAROSLAV KOTEK

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Život obce Předklášteří
PROGRAM LETOŠNÍCH AKCÍ GRASSKI

Světový pohár
Pátek 5.7.2013 - slavnostní zahájení, kulturní program, veřejné losování čísel do superkombinace
Sobota 6.7.2013 - 13.00 - start superobřího slalomu 1.kola superkombinace
17.00 - start slalomu 2.kola superkombinace
19.00 - vyhlášení výsledků
Neděle 7.7.2013 - 10.30 - start 1.kola slalomu
13.00 - start 2.kola slalomu
13.30 - vyhlášení výsledků
Grasski camp
Pondělí 5.8.2013
6.8. – 8.8.2013
Pátek 9.8.2013
Sobota 10.8.2013

-

18.00 slavnostní zahájení Grasski kempu před OÚ Předklášteří
Trénink lyžování na trávě
Mezinárodní FIS závod žáků v obřím slalomu
Mezinárodní FIS závod žáků ve slalomu
Závěrečná AfterParty

UPOZORNĚNÍ: Materiály do 3.čísla časopisu „Život obce Předklášteří“ odevzdejte na OÚ nejpozději do 15.9.2013.
Později dodané příspěvky nebudou zařazeny.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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