Život obce Předklášteří

Vážení spoluobčané,
i když ještě neproběhla a nemohla být svolána
ustavující schůze nového zastupitelstva, obracím
se na Vás jako dosud úřadující starosta obce. Jaká
situace bude po prvním zasedání nového
zastupitelstva nelze zatím předjímat. Komunální
volby se konaly i v naší obci. Je škoda, že o dění
v obci je tak malý zájem. Dne 5. října se
představovali kandidáti do zastupitelstva a
občanům se předkládal nový volební program pro
nadcházející čtyři roky života obce a zájem
projevila pouze malá hrstka našich občanů .
Nechce se mi věřit, že občané obce, která je po většinu života jejich domovem,
nejeví zájem o to, co se děje před jejich prahem.
Možná jsme všichni znechuceni politikou, možná jsme příliš zaměstnaní, ale o
dění v obci, kde žijeme, bychom zájem projevovat měli. O to více si vážím těch
téměř 30% našich občanů, kteří přesto, že byla představena pouze jedna
kandidátka, přišli do volební místnosti, podpořit volební program tohoto
seskupení.
Je to obrovská podpora pro ty, kteří chtějí ve svém volném čase pro ostatní něco
udělat. Je to nejenom podpora, ale také závazek nezklamat své voliče. Není
důležité, kdo měl kolik hlasů, jaké je pořadí, důležité je, aby zastupitelstvo
pracovalo jako tým na řešení problémů a záměrů obce a výsledek byl ku
prospěchu všem.
Ne všechno se podaří splnit. Mění se zákony, mění se podmínky, objevují se nové
možnosti, nové výhodnější cesty k cíli, nové výzvy, na jejichž základě se poté
může změnit rozhodování zastupitelstva. Za čtyři roky to budete opět Vy, občané
obce a voliči, kdo práci zastupitelů zhodnotí a vystaví vysvědčení v podobě hlasů
v dalších volbách. Ale to je ještě daleko. Vaše názory, připomínky a požadavky je
možné vyjádřit na veřejných schůzích zastupitelstva. Je to důležité zejména pro
každodenní život obce, aby se řešily nejen velké projekty, které jsou v programu
zastupitelstva, ale aby se také odstraňovaly drobné i větší nedostatky, které
komplikují občanům každodenní život. Ne vše se dá splnit ze dne na den. Je to
otázka zda je v rozpočtu dostatek financí, zda lze závadu odstranit bez nutnosti
jednání s úřady nebo s policií a zda nejsou na pořadu dne důležitější práce
údržbářské čety. Někdy je nutné připravit projekt a výběrové řízení na dodavatele.
Vaše oprávněné požadavky budou plněny, ale chce to trochu trpělivosti.
Vážení občané, přeji Vám krásný a vybarvený podzim.
Zvolení zastupitelé děkují svým voličům, za podporu
volebního programu pro období 2014 – 2018.
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Zápis ZO č. 4/2014 ze dne 21.8.2014
Připomínky: Oprava usnesení č. 53/2014
Původní znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 47/2 o výměře 70 m2
a ukládá záměr vyvěsit a připravit cenový odhad.
Nové znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 47/2 o výměře 39 m2
a ukládá záměr vyvěsit a připravit cenový odhad.
Záměr byl vyvěšen správně od 2.7.2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého
jednání ZO a souhlasí s opravou zápisu usnesení č.53/2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 12.8.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku přezkumu
hospodaření Svazku VaK Tišnovsko v r.2013 a o seznámení se závěrečným
účtem svazku za r.2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4, a bere na vědomí
informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 5 a č.6.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky do výše
3.000.000,-Kč Mikroregionu Porta na úhradu zálohy a doplacení faktury na
předfinancování dodávky zametacího vozu pro obce MP v 59. výzvě OPŽP do
doby, než bude provedena úhrada dotace ze SFŽP. Souhlasí s úhradou podílu
Mikroregionu Porta na kofinancování dotace. ZO zmocňuje RO ke schválení
rozpočtového opatření, bude-li půjčka realizována.
Zastupitelstvo obce
a)ruší část usnesení č. 55 ze dne 26.6.2014 které zní:
„pro účely kultury a muzejnictví za podmínky povinnosti JmK nabídnout obci
zpětný odkup budovy pouze za náklady zhodnocení po odpisech v případě
ukončení výše uvedené činnosti v budoucnu. Tato povinnost bude zakotvena ve
smlouvě a zapsána do katastru nemovitostí“.
b)schvaluje doplnění usnesení č. 55 ze dne 26.6.2014, které zní :
„pro účely muzejnictví a kulturní činnosti kraje za podmínky, že pokud se
nemovitosti, které jsou předmětem daru, stanou pro Jihomoravský kraj
nepotřebnými pro darovací smlouvou stanovený účel muzejnictví a kulturní
činnost, zavazuje se Jihomoravský kraj obec o této skutečnosti informovat a obec
může ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení o nepotřebnosti nemovitostí
požadovat vrácení daru, přičemž Jihomoravskému kraji uhradí částku rovnající se
vloženým investicím poníženou o jejich oprávky.
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí
Předklášteří a Jihomoravským krajem. Předmětem daru je pozemek p.č. st.45 a
nemovitost bez č. popisného na něm stojící.
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Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro vstup a
vjezd na pozemek p.č. 47/1 vztahující se k budově na pozemku p.č. st. 45.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 504/11 a
ukládá provést zaměření a vložení věcného břemene na přípojku plynu pro objekt
na p.č. st.340 a ukládá vyhlásit záměr prodeje a připravit cenový odhad.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 796/8 o
výměře 16 m2 odděleného geometr .plánem 1273/2012-703 jako p.č. 796/24 a
ukládá vyhlásit záměr prodeje a připravit cenový odhad.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 341 o výměře
104 m2 s budovou na něm stojící č.p. 1304 na LV č.1 a ukládá vyhlásit záměr
prodeje a připravit cenový odhad.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku a podmínky prodeje p.č. 47/2
výměra 39 m2, žadatel p. Svoboda Josef za cenu stanovenou znaleckým
posudkem , pozemky p.č. st.351, výměra 3037 m2 a p.č. 505/19 výměra 849 m2
podle geometrického plánu č. 785-24/2014 panu Chládkovi Jiřímu za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, pozemek p.č.178/7 o výměře 185 m2,
žadatelka p.Puhačová za cenu stanovenou znaleckým posudkem a směnu částí
pozemků v k.ú. Předklášteří, a to části parc.č. 809/2 o výměře 285 m2 ve
vlastnictví obce Předklášteří za část parc.č. 639/5 nově označené jako parc.č.
639/6 o výměře 33 m2 ve vlastnictví města Tišnov podle geometrického plánu
č.788-124/2014 s doplatkem obci Předklášteří podle rozdílu ploch a ocenění ve
znaleckém posudku ve výši 51.340,- Kč a souhlasí s úhradou vedlejších nákladů
spojených s prodeji pozemků.. Součástí tohoto usnesení je příloha č.1
s přehledem
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o uznání dluhu a způsobu a podmínkách
jeho splácení s nájemcem obecního bytu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o navrhovaných
variantách zastavovacího plánu na pozemku p.č. 399/1 a ukládá projednat detaily
se stavební komisí a pokračovat v přípravě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci z jednání o stavbě
cyklostezky u Svratky a ukládá pokračovat v přípravě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o posledním variantě
návrhu smlouvy s firmou Thuasne a o způsobu zápočtu vložených investic do
rekonstrukce objektu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu obecních bytů a ukládá
připravit ve spolupráci se stavební komisí zhodnocení stavu bytů a harmonogram
postupných oprav u bytů, které to budou vyžadovat. Zvážit možnost využití půjčky
z FRB pro tyto opravy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o
dotaci na rozšíření MŠ a ZŠ a ukládá odložit zahájení výběrového řízení dle
možnosti dotačních titulů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o stavu příprav
předložení návrhu nového ÚP.
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Zápis ZO č. 5/2014 ze dne 24.9.2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého
jednání ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 19.9.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením příprav na dostavbu tělocvičny a
rekonstrukci ZŠ až po oficiálním oznámení výsledků předběžné žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ na opravu střech o
částku 70.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje požadavek na umístění nádrže na vodu,
obslužného objektu a koridoru na přívod vody v areálu na Klínku a souhlasí
s uvedením prostor v ÚP podle požadavku provozovatele.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením částky 5,0 až 8.0 mil. Kč na dobu 1
roku na termínovaný vklad do J&T Banky návazně na skončení termínovaného
vkladu 5.0 mil. 2.10.2014 a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy. Ukládá
převést zbytek finanční částky ze sběrného účtu na účet obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením příspěvku obce rodičům na dítě
narozené po 1.1.2015 na 5000,-Kč. Tento příspěvek bude vyplacen na každé
živě narozené dítě i v případě narození dvojčat nebo trojčat. Ostatní podmínky pro
poskytnutí příspěvku se nemění. (doplnění usnesení č.57/2014)
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem, uhradit občanům obce v lokalitě Za
Mlýnem náklady na projekt připojení domovních čistíren včetně vyřízení
vodoprávního povolení a náklady na projekt a vyřízení vodoprávního povolení
přípojky u RD, patřící do KÚ obce. Nadále platí usn, č. 85 /2013 o rozhodnutí
úhrady části podílu na zakoupení domovní čistírny pro tyto občany. Částka bude
stanovena po zpracování projektů. Toto usnesení se týká i občanů v části Závist.

UPOZORNĚNÍ
Na základě zjištění, že byl v několika případech porušen článek 7 „Tržního řádu“
žádáme občany, aby upozornili na jeho porušování podomními prodejci buď
Obecní úřad, nebo policii ČR.
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Poř.

jméno

počet hlasů

1

Antonín Nahodil

248

2

Ing. František Brázda

224

3

Ing.Jan Večeřa

219

4

Ing.Miloslav Štěpánek

217

5

Marie Hliněnská

214

6

Jindřich Bauer

212

7

Ing. Oldřich Výleta

206

9

Mgr. Petra Bendová

202

8

Mgr.Denisa Krausová

202

10

Jaromír Kolář

197

11

Ing.Olga Hölzlová

194

12

Ing.Monika Špačková

193

14

Josef Vízdal

192

13

Pavel Ivánek

192

15

Ing.Věra Kubalíková

187
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NOVÉ PŘÍRŮSTKY DO MÍSTNÍ KNIHOVNY
Název knihy

Autor
Stan.Pechová

Aristokratky

Václav Holar

Bajky

I.S.Turgeněv

Jarní vody

Karolina Limrová

Kukačka

Corina Bomannová

Motýlí ostrov

Pavel Brycz

Neberte nám Ptáka Loskutáka

Susan Spencer-Wendelová

Než řeknu sbohem

Julia Grinnová

Noc jako ta dnešní

Halina Pawlowská

Pravda o mém muži
Přijímací zkoušky na VŠ-všeobecně

Věra Řídká

Příprava na státní maturitu

Jan Bauer

Arcibiskupův noční host
Smrt na jazyku

Vlasta Pittnerová

Babičky

Old.Ciprová

Bílá princezna

Hana Whitton

Královna Dagmar

Peter Mayle

Rok v Provenci
Navždy Provence

Roman Cílek

Naši panovníci a prezidenti

Janečková Klára

Deník Gréty Kaiserové

Leitch Patricia

Jinny z Finmory, přízrak červen

Chroustová Jana

Naivní detektivka z knihovny

Janouchová Kat.

Nalezenec

Frencis Felix

Odmítnutí poslušnosti

Janouchová Kat.

Podváděná

Janouchová Kat.

Sesterstvo

Kane André

Temné lži

Mayle Peter

Znovu Provence
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Název knihy

Autor
Jeff Kinney

Deník malého poseroutky,3 a 8

Plaidy Jean

Dcery Španělska
Kastilie pro Isabelu
Španělsko panovníkům

Stainforth Alexander

Karolínina volba

Dousková Irena

Medvědí tanec

May Peter

Muž z ostrova Lewis
Skála

Jirotka A.

Muž, který zemřel dvakrát

Hankins James

Pouta

Coumar Beverly

Rozeseté hroby

Caspariová Sofia

V zemi korálového stromu

Steel Daniele

Zrada

Malé zamyšlení
Nedávno jsem kupovala větší množství poštovních
známek a představte si, už jsou samolepící a jejich
cena se nezměnila. Zaujala mě však známka jako
taková, je na ní náš patron sv. Václav sedící na koni.
Přes oba se vine vlající trikolora.
Uvědomila jsem si, že zanedlouho bude také svátek
sv. Václava a vzpomněla jsem si na takovou poznámku
Jana Pavla II., když navštívil naši republiku u příležitosti
svatořečení sv. Zdislavy z Lemberka a sv. Jana Sarkandra. Určitě všichni víte,
že sv. Zdislava je hrdinkou lásky a rodinného života a sv. Jan Sarkander, jako
inteligentní a nadějný student pražského Klementina, svoji sílu k věrnosti a
čistotě srdce čerpal od P. Marie.
Svatý otec řekl:“ Vesel se nebes Královno nad velkým zástupem světců a světic
Čech, Moravy a Slezka“. Určitě většina z Vás naše světce zná, proto je nebudu
vyjmenovávat a tito dva noví se k nim přidali.
V letošním roce se hodně v mediích a tisku vzpomínalo na začátek první
světové války. Kolik životů tato válka zničila, kolik utrpení zavinila. Téměř u
každé důležité události našeho národa stojí sv. Václav. Nejinak tomu bylo i u
úsilí o národní samostatnost za 1. světové války, ve vztahu k českým
legionářům. Začalo to v Rusku, kde z našich krajanů, byla vytvořena výzvědná
jednotka o síle praporu – „Česká družina“. Ta složila slavnostní přísahu v
Kyjevě na den sv. Václava, 28.09.1914. Její prapor zdobila svatováclavská
koruna. Během jednoho roku tato „Česká družina“ vzrostla na 1. střelecký pluk,
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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jehož plukovním dnem byl také den sv. Václava, 28.09.1914. Kronika 1. pluku
uvádí, že se tehdy pluk jmenoval Sv. Václav.
Po úspěšné zborovské bitvě (02.07.1917) byl pluk sv. Václava, koncem srpna
přejmenován na pluk Mistra Jana Husa.
Obdobně na tom byl i 2.pěší pluk sv. Cyrila a Metoděje, který byl přejmenován
na pluk Jiřího z Poděbrad. Ovšem, nemůžeme stavět proti sobě
svatováclavskou a husitskou tradici, v legiích byli současně vojáci, kteří se
hlásili k oběma tradicím. Spisovatel Fr. Langer – ruský legionář, například
upozornil :“….z husitské tradice jsme vybrali jen to vojenské…“.
Na podzim roku 1917 byly československé pluky rozloženy v okolí Kyjeva,
vojáci své zemljanky zdobili rozmanitými kresbami Hradčan, sv. Václava, J.
Žižky, M. Jana Husa, Jana Sladkého-Koziny, Tater, Jánošíka s roztrženými
pouty na rukou. Později cestou po sibiřské magistrále obdobným způsobem
zdobili obytné vagóny svých transportů. Svátek sv. Václava slavili legionáři
okázale a rovněž i Vánoce.
Příslušníci „České družiny“ si každoročně připomínali 28. září jako den
slavnostní přísahy v Kyjevě na prapor zdobený svatováclavskou korunou. Tuto
tradici si přinesli i do vlasti a slavili ji až do své smrti. Při jubilejních
svatováclavských oslavách v roce 1929 v Praze, jichž se zúčastnili také
legionáři, předal prezident republiky T. G. Masaryk 8. jezdeckému pluku
posvěcený plukovní prapor a pluk byl přejmenován na „Pluk knížete Václava
svatého“.
A opět, 28. září v roce 1918, přišel rozkaz československému sboru legionářů
v Itálii, tento rozkaz zaslal velitel generál A. Graziani a rozkaz zněl: „ Pod
klenbou českých chrámů zaznívá píseň – „Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím“ a to je přání každého, kdo tuto
píseň zpívá. Dnes v tento den jeho svátku je sv. Václav v jasné svatozáři a
každý vzpomene na šlechetného knížete, kterého lidové podání představuje na
skvostném bělouši, uprostřed svých rytířů, které vede do boje proti nepříteli a
s nimi vítězí. Nedá zahynouti nám ni budoucím! Národ, který má víru ve vlastní
ideály, který za obhájení jejich prolévá svou krev, jistě bude vítězem a
nezahyne, tak je to v legendě – náš kníže bdí v Blaníku nad svým národem,
kolem něho stojí ozbrojení rytíři připraveni k útoku na nepřítele ohrožující naši
zemi. Nikdo neodolá jejich nárazu a jejich síla překoná všechny překážky.
Národ bude svobodným jak byl dříve, pluhy nahradí meče a nastane čas klidné
šťastné práce. Českoslovenští vojáci ! Legenda se vyplňuje ! Blaničtí rytíři vyšli
z Blaníku, červenobílý prapor vlaje nad námi, bojujete za svobodu a
spravedlnost, celý národ vzhlíží k Vám s pevnou důvěrou a jistotou, že se blíží
den, kdy československý národ oslaví příští 28. září jako národ svobodný a
silný.“
Nikdy dříve nebyl svátek sv. Václava tak oslavován jako 28. září 1918…….čili o
měsíc dříve, než samostatnost přišla doopravdy………….
M. H.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Nedělní odpoledne s Brněnským akademickým sborem
Nedělní odpoledne 21. září patřilo od jara připravovanému koncertu
Brněnského akademického sboru. Přesto, že krásné počasí babího léta zvalo
k podzimním procházkám, účast byla mimořádně vysoká, což potěšilo nejen
účinkující, ale také pořadatele. O vynikající pěvecké i hudební výkony se
zasloužili uznávaní umělci - Jaroslav Březina - tenor, Petr Karas – baryton,
Zdislava Bočková - soprán a také hudební doprovod, harfenistka Pavla
Kopecká, houslista Jiří Klecker a varhaník Martin Jakubíček. Řízení sboru se
skvěle zhostila sbormistryně Daša Briškárová. Po skončení vystoupení se
hosté a účinkující setkali při malém občerstvení v sále OÚ. Poděkování patří jak
organizátorům koncertu, tak také panu J. Malíkovi, který vystoupení připravil.

Daša Briškárová - sbormistryně
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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PIETNÍ AKT POD LIPAMI
V nedělní podvečer 20.července se uskutečnila
malá slavnost - kladení věnce k památníku padlých na
památku zahájení bojů 1.světové války. Je smutné, že
připomínky události, která stála 16 mil. životů a 21mil.
zraněných se zúčastnila pouze hrstka občanů z
Předklášteří. Je rovněž smutné, že ani zastupitelé si
nenašli chvíli času na účast při tomto připomenutí. Akt
byl zahájen krátkou bohoslužbou a promluvou P.Buchty,
tišnovského správce farnosti, pěvecký doprovod
zajišťoval farní sbor z Tišnova.
Položení věnce k pomníku se společně ujali starosta
A. Nahodil s místostarostou J. Bauerem. Událost, která se stala před 100 lety
mnohým připadá jako příliš vzdálená, než aby se něco podobného mohlo
opakovat v současnosti. Bohužel poslední události na Ukrajině, v Sýrii , v Iráku a
jinde ve světě mluví o opaku. Je stále nutné si připomínat tyto tragické okamžiky,
protože se neustále přesvědčujeme, že lidstvo je nepoučitelné a že ani tato sto let
stará tragedie, a ani tragedie 2.světové války s miliony mrtvých nezabránily vzniku
konfliktů na Balkáně i jinde ve světě.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Zahájení školního roku 2014/2015
Po prázdninách, které se po stránce počasí moc nevyvedly, ale stejně i tak utekly
jako voda, jsme se, již tradičně, 1. 9. 2014 sešli v tělocvičně naší školy na
slavnostním zahájení nového školního roku. Letos jsme uvítali, pro naši malou
školu rekordních, 25 nových prvňáčků. Dekorovali jsme je upomínkovými šerpami,
uvítacími listy, dostali sladkost, od zřizovatele krásné pastelky a letos navíc od
firmy Reca kufříky s výtvarnými a psacími potřebami. Děkujeme především panu
Liboru Šaclovi, který je pro děti zajistil. A pak už se školní rok pomalu rozbíhal a
dostával se do zajetých školních kolejí. V letošním školním roce máme 91 žáků,
z toho jsou 3 žáci individuálně integrovaní s potřebou IVP, asistenty pedagoga
máme ke 2 z nich. Museli jsme rozšířit počet pedagogů ve školní družině
z důvodu velkého zájmu ze strany dětí. Bohužel nás velmi limitují prostory pro tuto
součást školy. Ale věříme, že po plánované přístavbě tělovýchovné haly a
přestavbě stávající tělocvičny na 2 odborné učebny a technické zázemí se situace
s prostorem zlepší.
Integrované děti máme i v mateřské škole. K jednomu z nich jsme přijali novou
posilu, asistentku pedagoga, paní Hanu Novotnou. Obě děti budou pracovat také
podle individuálně vzdělávacích plánů. Jinak mateřská škola je naplněna do
posledního místečka, máme 56 dětí. Pevně věříme, že se nám podaří získat
dotaci na přístavbu nového oddělení, která by se tak mohla začít realizovat již
v tomto, nejpozději v příštím školním roce. Veškeré potřebné podklady pro akci
má náš zřizovatel, Obec Předklášteří, připraveny, takže čekáme jen na schválení
dotace. Už se moc těšíme.

Také mateřskou školku zaplnili v září
noví školáčci.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Projekt Technické školky
Projekt Technické školy, u nás v mateřské škole nazývaný Kutilové, pokračuje
i v letošním školním roce. Organizujeme ho jako kroužek, který navštěvuje 8 dětí.
Pokračujeme v tématu NA ČEM A V ČEM SE RÁDI VOZÍME A JEZDÍME. Začali
jsme se zabývat auty – spojování bodů pomocí pravítka, kresba podle šablony,
vlastní návrh auta, pohyb papírového auta po archu pomocí magnetů.
V následujících setkáních nás čeká seznámení s nářadím z dílny, výroba funkční
hračky – nákladního auta z balzy. Děti si vyzkouší řezání lupénkovou pilkou,
smirkování i barvení. Je naplánována návštěva místní autodílny a muzea traktorů
Zetor. V tomto školním roce bychom se ještě měli zabývat tématy lodě, letadla a
vlaky.
Činnost školy
16. 9. 2014 byli žáci 1. – 3. třídy na prvním představení divadla Radost v Brně, na
pohádce Mach a Šebestová. To je vždy záruka kvality a nezklamali jsme se ani
tentokrát.
Velmi zajímavou novou akcí pro naše žáky, do které jsme se zapojili, byl „ EKO
den s Kometou“, který se konal dne 23. 9. 2014 ve Slavkově u Brna. Děti
z mnoha škol byly nejprve rozděleny do skupin. Pak jim byl přiřazen doprovod,
který organizoval práci během celého dopoledne a 1 hráč Komety Brno, který byl
jejich patronem. Naši žáci utvořili 3 skupiny a jejich patrony byli Vojtěch Němec,
Jan Káňa a Michal Kempný. Děti dostaly u startu svačiny a pití, vyfasovaly
ochranné rukavice, barevné pytle na tříděný odpad, sběrné kleště a pytel na
kaštany. Nejprve jsme šli kaštanovou alejí a sbírali kaštany pro farmaceutické
účely. Pak děti vyčistily část obory a třídily odpad do připravených pytlů. V cíli vše
odevzdaly k převážení. Měly možnost prohlédnout si vozy společnosti nakládání
s odpady, auta hasičů, záchranářů a policie. Zde se také konala autogramiáda „A“
týmu Komety Brno. Pak následovalo vyhodnocení celé akce, předání diplomů,
vyhlášení vítězů a ukončení. I když se naši žáci neumístili na prvním místě,
odvedli kus užitečné práce a užili si pěkný a zajímavý den. Příště se zúčastníme
určitě znovu.
V neděli 5. října uspořádala mateřská škola tradiční Drakiádu, tentokrát na
Čepičce. Počasí vyšlo, účast byla hojná, draci krásně lítali a pan Martin Jůza opět
zajistil pro děti i rodiče občerstvení „U draka“ – špekáčky byly výborné.
Se začátkem nového školního roku jsme se zapojili do sbírek, které v naší škole
pořádáme již několikátý rok. Spolupracujeme s Fondem Sidus – vracíme dětem
úsměvy, s CPK CHRPA – veřejná sbírka k nákupu a výcviku koní pro
hiporehabilitaci
a s nadací PESOS na pomoc opuštěným a týraným psům.
U všech těchto sbírek nabízíme dětem zaslané předměty a ony si je dobrovolně,
pokud se jim líbí, kupují. Tím přispívají na dobrou věc. Celoročně sbíráme víčka
od PET lahví pro potřebné z řad nemocných a postižených dětí.
Ze školní družiny
Do školní družiny se letos zapsalo celkem 68 dětí. Vychovatelky pro ně kromě
běžných činností připravily dvě zajímavé akce. Nejprve to bylo společné malování
na asfaltovém hřišti na téma „Zážitky z prázdnin a výletů“. Děti si při malování
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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zavzpomínaly na uplynulé prázdniny. Druhou akcí byla „Vrškiáda“. Děti skládaly
z barevných víček od PET lahví obrázky zvířat, pohádkových postaviček a
různých jiných námětů podle vlastní fantazie. Obě akce děti velmi zaujaly a přálo i
počasí. Fotografie prací dětí jsou ke zhlédnutí na níže uvedených www stránkách.
A co nás čeká v nejbližší době
Letos uspořádáme již tradiční adventní jarmark a rozsvěcování stromu
společně s Obcí Předklášteří v sobotu dne 29. 11. 2014. Vánoční besídka pro
rodiče a hosty bude ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 16, 00 hodin v sále Obecního
úřadu v Předklášteří. Na obě tyto akce Vás všechny srdečně zveme.
Nově se chceme letos zapojit do pokusu o rekord ve vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi, který je součástí projektu Český Ježíšek a také do
Větrníkového dne, který má za cíl upozornit na ty, kteří trpí vážným
onemocněním - cystickou fibrózou.
O všech těchto i dalších akcích se můžete informovat na stránkách naší školy
www. zspredklasteri.cz. A nezapomeňte sledovat i fotografie ze života školy na
www. zspredklasteri.rajce.idnes.cz.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy a kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ

Ekoden s Kometou

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Vrškiáda - skládání obrázků
z víček

Malování křídami na asfalt
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Vyznání malého účastníka sokolské akce
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Večer sokolských světel
Koncem září nám, cvičitelkám dětí, došel velice emotivní e-mail z Prahy.
8. říjen byl zvolen jako „Památný den sokolstva“. Tento den nebyl zvolen náhodou
– je to datum, kdy došlo v roce 1941 k největšímu a nejrozsáhlejšímu zatýkání
členů Sokola a následnému zrušení sokolské organizace Reinhardem
Heidrichem. Během II. světové války bylo asi 3500 sokolů popraveno a umučeno
a asi 12 tisíc zatčeno.
Protože budoucnost Sokola tvoří žactvo, byla nám navržena k uctění tohoto
památného dne velice pěkná akce s názvem „Večer sokolských světel“ –
rozsvěcení světla za všechny sokoly, kteří válku nepřežili. Na ukázkové hodině
cvičení ZRTV 1.10. jsme rodičům i dětem přiblížily průběh akce a doufaly jsme, že
v dětech probudíme zvědavost se této akce zúčastnit. Rodiče s dětmi si měli
vyrobit jednoduchou „lodičku“ se svíčkou. Když jsme dorazily na smluvený sraz,
byly jsme překvapeny a velice mile potěšeny opravdu velkou účastí. Děti si
přinesly lodičky nejrůznějších velikostí a tvarů. Na soutoku Loučky a Svratky si
děti samy své lodičky se zapálenými svíčkami vypustily. Naše stanoviště opustila
krásná flotila svítících plavidel.

Svítící lodičky na soutoku

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Z prací našich druháků

Adam Šír

Andrea Žáková

Václav Chadim
Jan Oplt
Škoda, že rozsah časopisu je omezený. Krásných prací dětí je daleko více.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Perfektní tečka, shodli se závodníci i trenéři na finále Světového poháru v
lyžování na trávě v Předklášteří
Hlubokou poklonu si vysloužili pořadatelé finálového podniku Světového
poháru v travním lyžování. Přípravy závodů v Předklášteří komplikoval vytrvalý
déšť, který devastoval sjezdovku, přesto bylo historicky první české finále
perfektní tečkou. Zdobily ho i domácí úspěchy. Adéla Kettnerová ovládla Super G,
Lukáš Kolouch byl třetí ve slalomu.
Tým, který se staral o finálový podnik letošního seriálu na Klínku, má s
přípravami Světových pohárů bohaté zkušenosti. „Dělali jsme už několik svěťáků v
Čenkovicích, Olešnici v Orlických horách i v zde. Teď se to liší jen v tom, že finále
obnáší tři závody namísto obvyklých dvou, takže je to i finančně náročnější,“
vysvětlil hlavní pořadatel Pavel Ivánek.
Zdvižený palec japonského trenéra Asukaie, v jehož zemi je travní lyžování
národním sportem, byl pro české organizátory tou největší pochvalou. Přípravy
přitom komplikovalo deštivé počasí. „Na svahu se dalo pracovat až od
středečního rána a to jsme prakticky celý den mokli. Po sjezdovce se nedalo
skoro ani chodit, jak to bylo promáčené,“ popisoval Ivánek. „To je stejné, jako
když pořadatelům zimního závodu odteče sníh, taky se s tím nedá nic moc dělat.
Tady letos pršelo s malými přestávkami tři týdny v kuse. Voda už neměla kam jít a
ten svah zůstal hodně měkký.“
Právě měkký a kluzký terén připravil závodníkům mnoho nemilých
překvapení. Český tým zaznamenal ve třech závodních dnech hned dvanáct
výpadků, za kterými stály buď nedokončené jízdy nebo diskvalifikace. „Možná je
za tím nervozita z domácího prostředí, ale spíš si myslím, že nejsme zvyklí jezdit
na takhle mokrém povrchu. Svah byl klouzavý, hlavně ve slalomu to bylo znát.
Tenhle svah využíváme hodně, ale mokro tady vlastně nikdy nebylo,“ přiznal
trenér národní reprezentace Dan Mačát. Přesto podle něj není pořadatelům co
vytknout. „Ten finálový závod byl pěkný. Pořadatelsky to opět bylo na vysoké
úrovni, tým okolo Pavla Ivánka, to už jsou všichni naprostí profíci.“
Kolouch 3. ve slalomu, Kettnerová 1. v Super G
Ani náročný terén ale nestál v cestě českým úspěchům. Příjemným
překvapením bylo hlavně vystoupení Lukáše Koloucha. V Super G dojel třináctý, v
obřím slalomu pátý a po závěrečném slalomu dokonce podruhé v kariéře
vystoupal na stupně vítězů, když skončil třetí. „Teď ke konci sezóny mi to začalo
jít. Konečně jsem začal prodávat to, co mám natrénováno. A úplně stejně to
vlastně bylo loni, kdy jsem v závěru zajel čtvrté místo na mistrovství světa. Takže
bych tu sezónu asi potřeboval nějak posunout,“ smál se třiadvacetiletý rodák
z Moravské Třebové, který dosáhl na maximum i v celkovém hodnocení
Světového poháru, kde mu patří šestá příčka.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Roli favoritky potvrdila i sedmnáctiletá Adéla Kettnerová, když suverénně ovládla
úvodní Super G. Triumf v závodě Světového poháru slavila po třech měsících.
„Zase jsem si připomněla, že umím vyhrávat, i když ten trénink předtím tomu
rozhodně nenasvědčoval. V celém závodě rozhodovalo jedno místo. Povedlo se
mi to a dole jsem jen čekala, jak pojedou ostatní, hlavně Slovenka Barbara
Míková, která letos září. Ale nakonec zůstala o dvanáct setin za mnou,“ mohla si
oddychnout Kettnerová.
Další skvělý výsledek už ale nepřidala. V obřím slalomu přišla diskvalifikace,
v závěrečném slalomu dokonce pád. „Přijela jsem na hranu, která mi tady vždy
dělala problémy. První brána pod hranou mě poslala na paty a ta druhá mě
vyhodila, až z toho bylo takové akrobatické představení,“ smála se. I tak ale
skončila druhá v celkovém hodnocení disciplíny. V Super G jí patří konečné třetí
místo, v celkovém hodnocení všech disciplín zůstala pátá.
Křišťálové glóby mají Portmann a Hetfleischová
Křišťálové glóby putovaly do alpských zemí. Celkové hodnocení Světového
poháru mužů ovládl Švýcar Stefan Portmann, který v Předklášteří vyhrál super G i
slalom a v obřím slalomu skončil druhý. Za ním se v konečném hodnocení seriálu
seřadili Ital Edoardo Frau a český Jan Němec, který musel finálový podnik
vynechat kvůli zranění.
Mezi ženami nasbírala v sezóně nejvíc bodů Rakušanka Kristin
Hetfleischová, v Předklášteří druhá ve slalomu a obřím slalomu a třetí v Super G.
Druhá byla v konečném hodnocení Slovenka Barbara Míková, vítězka obřího
slalomu, třetí další Rakušanka Hirschhoferová.
Tým Rakouska ovládl i hodnocení národů. Češi byli druzí, třetí skončili
Italové. Sezónu českého lyžování na trávě ukončí až příští víkend republikový
šampionát. Přesto už je možné hodnotit. „Bylo to ve vlnách. Začali jsme perfektně,
ty první svěťáky přinesly vynikající výsledky a už jsme zase měli našlápnuto na
takovou tu naši tradiční formu, uprostřed sezóny se to pak bohužel trochu zadrhlo.
Ale nebyla to žádná tragédie. Formu závodníci měli, ale víc v závodech kazili.
Takže buď zajeli skvěle, nebo
nedojeli. Sami to pak vnímají
jako špatný výsledek a on
přitom
není,“
myslí
si
reprezentační trenér Mačát a
už se těší na příští sezónu.
„Nejúspěšnější víkend jsme
letos měli na FIS závodech v
italském Tambre, kde bude
příští rok mistrovství světa.
Takže si určitě budeme věřit.“

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Doprovodný program neměl chybu, zato závodníci domácího oddílu jich
nadělali mnoho
V rámci pátečního zahájení a sobotního vyhlášení proběhly v Předklášteří i
dva koncerty skupin pokračujících v odkazu legendárních Rolling Stones. Jako
první vystoupila zkušená a oblíbená kapela z Brna Rolling Stones Revival.
Hudebníkům sice chvíli trvalo než publikum rozpohybovali, ale nakonec se jim to
povedlo a vytvořili skvělou atmosféru. „Stouni měli snad jedinou chybu, že skončili
tak brzo! Začalo se to dobře rozjíždět a najednou byl konec,“ sdělila nadšená
návštěvnice. O den později, tedy v sobotu večer, to v clubu Na Hřišti rozbalila
mladá kapela Gimme Shelter, která taktéž navazuje na tvorbu anglických
velikánů. Ostatně to dokazuje už její název, ten si členové zvolili podle první
písničky „Stonů“ z alba Let it bleed. Studenti z Pardubic se dostali k mikrofonu až
po zdlouhavém vyhlášení jednotlivých disciplín světového poháru, ovšem ničemu
to nevadilo – právě naopak. Nadšení a nedočkaví lyžaři i ostatní návštěvníci se
ihned shromáždili na tanečním place a užívali si skvělou show. „Hrálo se nám
skvěle, už dlouho jsme takové publikum neměli. Kolovala tady neuvěřitelná
energie. Musíme pořadatelům opravdu poděkovat za tuto příležitost, nemělo to
chybu, “ liboval si bubeník kapely a bývalý travní lyžař David Toman.
Naopak domácím závodníkům se na rozdíl od pořadatelů moc nedařilo.
Nejsmolnějším byl pro naše lyžaře nedělní slalom, v němž se do cíle nedostal
jediný z pětice závodníků. O něco lépe skončil sobotní obří slalom, ve kterém se
nejvýše umístila sedmá Nikola Gergelyová. Muži se seřadili na konci druhé
desítky. Osmnáctý dokončil Tomáš Soltík a 21 Martin Máca. Nejlépe
„klášterákům“ vyšla úvodní disciplína Super G. Juniorky Nikola Gergelyová a
Petra Ivánková obsadily mezi ženami devátou a desátou pozici. Soltík vybojoval
stejně jako v obřím slalomu příčku osmnáctou, následován devatenáctým
Šimonem
Vojtou
a
jednadvacátým
Martinem
Mácou.
Naši borci mají mít šanci si svoji reputaci před domácím publikem napravit.
12. – 14. září se totiž na Klínku pojede další finále, tentokráte Finále Českého
poháru a zároveň Mistrovství ČR. Na start se kromě dospělých postaví i žáci a na
programu je i již sedmý ročník VETERAN Capu.
Výsledky SP
Konečné hodnocení SP 2014/2015 muži: 1. Portmann (Švýc.) 1108, 2. Frau
(Ita.) 1084, 3. Němec (ČR) 845, 4. Stöcker (Rak.) 818, 5. Cerentin (Ita.) 660, 6.
Kolouch 531, 7. Štěpánek (oba ČR) 456, …, 10. Gardavský 395, 20. Máca 187,
22. Soltík 168, 27. Jerošek 94, 30. Hromádko 70, 33. Vojta 43
Konečné hodnocení SP 2014/2015 ženy: 1. Hetfleischová (Rak.) 1195, 2.
Míková (Svk.) 1145, 3. Hirschhoferová 785, 4. Gerlachová (obě Rak.) 725, 5.
Kettnerová 630, …, 7. Dudíková 478, 10. Gergelyová 329, 13. Ivánková (všechny
ČR) 204
Konečné hodnocení SP 2014/2015 junioři: 1. Knapp (Něm.) 2445, 2. Angerer
(Rak.) 2400, 3. Soltík (ČR) 1247, 4. Battocchi 820, 5. Hromádko 746, 6. Jerošek
(oba ČR) 743
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Konečné hodnocení SP 2014/2015 juniorky: 1. Hetfleischová 2460, 2.
Krückelová 1615, 3. Wusitsová (všechny Rak.) 1427, 4. Dudíková 1272, 5.
Kettnerová 1238, 6. Gergelyová 619, 10. Ivánková 339 (všechny ČR)
Závěrem bychom rádi poděkovali Obci Předklášteří, Svazu lyžařů ČR a
všem sponzorům za finanční podporu a doufáme, že se zde opět příští rok sejde
celá světová špička a budeme moci v této tradici pokračovat.
SŠ, PIV

Tomáš Soltík

Petra Ivánková

Vítězky světového poháru
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Děti ze ZŠ Předklášteří slavily se zahrádkáři
Organizace zahrádkářů v Tišnově, která má své zahrádkové osady v k.ú.
Předklášteří, uspořádala při příležitosti 80. výročí svého založení velkou výstavu
ovoce a zeleniny. Konala se ve dnech 18. a 19. října 2014 ve všech prostorách
MěKS Tišnov pod kinem. K oživení výstavy a k vytvoření pěkného a příjemného
prostředí velmi přispěly dětské výtvarné práce a výrobky z přírodnin. Před hlavním
sálem měli svoji expozici také žáci ZŠ Předklášteří. Jejich práce a zajímavé
nápady při práci s přírodninami návštěvníci výstavy velmi obdivovali a hodně
fotografovali. Zatímco rodiče navštívili výstavu v sobotu a v neděli , pro děti ze
škol vyhradili zahrádkáři celé pondělí 20. října. Přišlo téměř 600 žáků
s doprovodem, z toho asi 90 dětí ze všech tříd ZŠ Předklášteří. Bylo na co se
dívat. Stovky vzorků krásných jablíček, hrušek, méně známého a exotického
ovoce, zeleniny, bylinek, historického zahradnického nářadí, krásná květinová
výzdoba, výstava včelařů a výstava patchworku se dětem moc líbily. Možná
z některých z nich vyrostou budoucí zahrádkáři.
ZO ČZS Tišnov děkuje pedagogům a dětem ze ZŠ Předklášteří za pomoc při
organizaci výstavy a těší se na další společné akce.
M. Kulhánková, členka výboru ZO ČZS Tišnov

Práce dětí
z Předklášteří
oživily podzimní
výstavu ČZS

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Mikroregion Porta požádal o dotaci na
zametací vůz v 59. výzvě SFŽP ve výzvě
„Snížení imisí z dopravy“. Naše žádost byla
úspěšná a dne 6.10. 2014 byla podepsána
smlouva s vítězem výběrového řízení
firmou AGRO Trnava.
Dotace na toto zařízení činí 90% a obce
Mikroregionu uhradí pouze zbylých 10%.
Cena zařízení je 3.260.950, - Kč a jsme
přesvědčeni, že provoz zařízení bude
přínosem pro čistotu obcí mikroregionu, tak
jak už je to v několika obcích v Jihomoravském kraji, které podobné zařízení již
získaly v dřívějších výzvách.

Větrníkový den akce Základní školy 21.11.
Prodejní vánoční výstava
ČČK 22.11.
Zabíjačkový talíř – Mikroregion Porta 29.11.
Prodejní adventní jarmark Základní a Mateřské školy 29.11.
Rozsvěcování vánočního stromku
29.11.
Vánoční školní besídka Základní a mateřské školy 11.12.
Pokus o balonkový rekord, přání k Ježíškovi
12.12
Výstava betlémů 13.12.
Adventní varhanní koncert - varhanní virtuos Adam Viktora 19.12.
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