Život obce Předklášteří

Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, co jsme na náměstí přivítali nový
rok, přežili letošní podivnou zimu a již jsme se také
mohli potěšit s prvními hřejivými paprsky jarního
sluníčka. Letošní rok je rokem volebním. Čekají nás
volby do evropského parlamentu, senátní volby a
v neposlední řadě podzimní komunální volby, ve
kterých bude občanům skládat účty současné
zastupitelstvo obce a své vize o budoucím směřování
obce budou předkládat kandidáti do zastupitelstva
nového. O tom, jak byl plněn volební program tohoto volebního období, budete
informováni v průběhu letošního jara a léta. Ne vše se podařilo podle představ,
které měli zastupitelé před volbami, naopak se podařilo uskutečnit akce, se
kterými se původně nepočítalo. Ne každý byl spokojen s prací současných
zastupitelů, ale mnozí občané práci odvedenou za čtyři roky volebního období
dovedou ocenit. Tak už to chodí nejenom v životě, ale také v komunální politice.
Ne všem se lze zavděčit, ne každý je schopen objektivně zhodnotit odvedenou
práci. Některé představy musely být redukovány nebo se je z různých důvodů
nepodařilo realizovat. Neustálé odklady řešení církevních restitucí, ale také
překážky v nadbytečné byrokracii, činnosti, které mnohdy brzdí jakoukoliv
iniciativu a prodlužují přípravu projektů, nejenom to brzdilo přípravu a zahájení
některých plánovaných akcí. S touto skutečností se musí prát nejen občané, ale
také obce. Tak už se to v demokracii děje a nám nezbývá než tuto realitu
respektovat.
Stěžejními akcemi letošního roku bude dokončení úprav hřbitova a kolumbária,
úspěšné provedení revitalizace parku bývalé ZIŠ, na kterou má obec dotaci,
zahájení stavby tělocvičny, příprava projektu pro rozšíření MŠ, výstavba chodníku
přes park, spojujícího ulice Šikulovu a Strmou, příprava projektu cyklostezky
spojující lávku přes Svratku s novou cyklostezkou na štěpánovickém katastru a
také rozparcelování ploch, určených k zástavbě rodinnými domky.
Obec také připravuje zpracování strategického rozvojového dokumentu, jehož
přijetí je podmínkou pro možné získání dotací v období 2014 – 2020.
Základem pro jeho zpracování by mimo jiných podkladů měly také být Vámi
vyplněné dotazníky, které jste v únoru vyplňovali.
Také kulturní a sportovní komise mají připraveny plán letošních akcí pro děti i
dospělé. V plánu je ještě mnoho drobnějších, ale nezbytných akcí, můžeme jen
vyslovit přání, aby se maximum z plánovaných akcí podařilo realizovat.
Vážení občané, přeji Vám krásné prosluněné jaro, radostné Velikonoce, pro
děti bohatou pomlázku a hlavně hodně optimizmu po celý rok.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého
jednání ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 25.2.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na r.2014 ve výši 26.540.600,-Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh RO na ponechání stavu odměn na zbytek
funkčního období na současné úrovni.
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu po novelizaci zákona 137/2006Sb., zák.opatřením
č.341/2013Sb.s platností od 1.3.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o změně směrnice o evidenci
dlouhodobého majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o svozu a
likvidaci domovního odpadu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním výpovědi ČMSS na uložené finanční
prostředky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na uložení finanční částky z BÚ obce
na termínovaný vklad u J&T banky. Ukládá RO dořešit výši úložky a dobu
uložení.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků p.č.351, 299/20, část
299/17, p.č. 170/5 a část p.č. 326/2, podle vyhlášených záměrů prodeje a ukládá
zadat zpracování a předložit odhady cen těchto pozemků ZO. Ukládá vyhlásit
záměr prodeje pozemků a budov č.p.1306 na st.343 a bud. č.p. 1405 na st.500.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vlastnictví pozemků p.č.
p.č.406/35, 406/37, 406/39, a st. 412/2,412/3, 413 a ukládá RO řešit zatím situaci
pronájmem pozemků.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci
ze dne 7.5.2008 mezi obcí a TJ Sokol.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání s hejtmanem JmK
o možném řešení neplnění podmínek dotace na rekonstrukci kuchyně ZIŠ
v r.2006 a o svolání občanů z Nezvalovy ul. o pozemcích ve správě PÚ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě zpracování plánu
strategického rozvoje obce pro léta 2014 – 2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na zbudování kašny a ukládá
připravit architektonickou soutěž pro předložení dalších návrhů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace o přípravě
projektů pro r. 2014 a ukládá pokračovat v přípravě.
ZO bere na vědomí informaci o chybě výběrového řízení na regeneraci parku a
ukládá na příští schůzi ZO informovat o způsobu vyřešení.
ZO bere na vědomí informaci o připojení k projektu „Vzdělávání místního
obyvatelstva“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
ZO bere na vědomí informaci o nabídce zapůjčení signalizace na přechod pro
chodce a s nabídkou nesouhlasí. Souhlasí s přípravou osvětlení přechodu.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Stalo se již tradicí, že se začátkem nového roku probíhá v naší obci Tříkrálová
sbírka, jejímž organizátorem je oblastní Charita Tišnov. V letošním roce
koledníkům s doprovodem
po mnoha dnech letošního nevlídného počasí
v sobotu 11.ledna na koledování zasvítilo probouzející se sluníčko. Každoročně si
získává tato akce větší popularitu jak mezi koledníky, tak mezi občany obce. Je to
především zásluha učitelů zdejší základní školy, kteří organizují a zajišťují
koledníky, a kteří také koledníky s ostatními asistenty sbírky provázejí.
Mimořádný výsledek letošní Tříkrálové sbírky v Předklášteří je důkazem , že
občané získávají důvěru ve využití této sbírky. Důležitá je také skutečnost, že
koledníky i asistenty občané znájí, na rozdíl od anonymity velkých měst, kde se
mnohdy i tato sbírka stává terčem podvodníků.
Rada obce projednala úspěšný výsledek letošní sbírky a ocenila jak koledníky,
tak jejich doprovod. Děkujeme všem občanům, kteří přispěli jakoukoliv částkou
k tomuto výsledku a velké poděkování si zaslouží zejména koledníci i
doprovázející asistenti za jejich obětavost.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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PŘEHLED VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V OBCÍCH MIKROREGIONU PORTA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - PRŮMĚR NA OBYVATELE OBCÍ MIKROREGIONU PORTA
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OHŇOSTROJE, RACHEJTLE, DĚLBUCHY A OBČANÉ V OBCI
Na obec se po Novém roce obrátili ústně i písemně
někteří občané se stížnostmi na časté odpalování
ohňostrojů a na použití dělbuchů v závěru loňského
roku. Požadovali přijetí obecně závazné vyhlášky, která
by regulovala používání zábavné pyrotechniky pouze v
určitých dnech v roce a v omezenou dobu. Rada obce
projednala uvedené stížnosti, a s názory stěžovatelů se
ztotožnila. Ani pro stěžovatele a ani pro Radu obce není
problémem pochopit odpalování ohňostrojů v tradiční
dny např. v poslední den v roce – na Silvestra, ale je
těžko pochopitelné neustálé bouchání pyrotechniky
v době vánočních svátků, na Štědrý den, mezi svátky atd. Nemluvě o tom, že je
ovzduší zamořováno těžkými kovy, olovem, niklem, stronciem a dalšími jedy, tak
neustálá kanonáda stresuje domácí i lesní zvířata, malé děti a také mnozí senioři
této zábavě zrovna nefandí.
Problematiku OZV jsme řešili s právníky Svazu měst a obcí a po důkladné
analýze Rada obce rozhodla návrh na přijetí vyhlášky Zastupitelstvu obce
nepředkládat. Podle názoru právníků svazu nelze přijmout vyhlášku, která by
zakázala používání zábavné pyrotechniky na celém území obce. Vyhláška, která
by zábavnou pyrotechniku omezovala, by měla dopad i na další činnosti občanů,
a vymáhání jejího plnění je téměř nemožné. Proto Rada rozhodla, že požádá
touto formou občany, kterých se toto týká, o ohleduplnost vůči svým sousedům a
občanům obce. Prosíme, zamyslete se nad tím, zda nemalé prostředky, které
vydáváte na tento druh zábavy nedokážete využít smysluplněji. Říká se, že moje
právo končí tam, kde začíná právo druhého. V tomto případě to však neplatí. Tady
vnucujeme svůj způsob života ostatním, kteří se proti tomu nemohou bránit. Berte
ohled na své sousedy, alespoň ve dnech, ke kterým tato zábava nepatří. Vaši
sousedé budou určitě tolerovat vaši zábavu poslední den v roce, popř. při jiných
slavnostních příležitostech, ke kterým ohňostroj a zvukové efekty náleží.
Děkujeme Vám za pochopení
Rada obce Předklášteří
Upozorňujeme občany, že poplatky za likvidaci komunálního odpadu
a poplatky ze psů se vybírají od 17.března 2014 na OÚ Předklášteří
vždy v úřední dny v pondělí a ve středu
Poplatek za odpad činí za osobu
Poplatek za rekreační objekt
Poplatek za 1. psa
Poplatek za 1.psa (poživatelé důchodu)

450, - Kč
250,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

V případě platby na účet obce č.28820641/0100 uvádějte
jako var.symbol popisné číslo domu (nutné k identifikaci platby)
Poplatky jsou splatné do 30.června 2014
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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BEZPEČNOST NA PŘECHODECH NEJEN V OBCI
O přechodech pro chodce už toho bylo napsáno mnoho. Mnoho chodců doplatilo
na svoji neopatrnost daní nejvyšší – svým životem. Přesto stále dochází na
přechodech k úrazům i tragédiím. Kde je chyba? Nečiním si nárok hodnotit ani
provádět rozbor příčin tragédií. Pokusím se pouze o krátké shrnutí názorů
z odborného tisku, z diskuze s policisty a s odborníky v této problematice.
Velmi diskutovanou otázkou je osvětlení přechodů. Ne všichni odborníci se
shodují v názoru na zvýrazněné osvětlení přechodů. Podle některých odborníků
vytváříme osvětleným přechodem pocit bezpečí chodce, že je dobře vidět a
nehrozí mu nebezpečí srážky s vozidlem. Podle statistik je opak pravdou.
Podle jiných názorů osvětlením přechodů se sníží riziko střetu s chodcem až o
65%. Tak si vyberte. Faktem je, že náklady na rekonstrukci osvětlení jednoho
přechodu se mohou vyšplhat až na 150.000,- Kč, záleží na kvalitě návrhu a také
možnostech připojení na el. síť veřejného osvětlení.
Nemalým problémem je šířka vozovky v místě přechodu. Podle současně
platných předpisů nesmí být přechod delší jak 5m. Jak to lze řešit? Podíváme-li se
na nejrizikovější ulici v Předklášteří, průtah na ulici Palackého, který má šířku 8m,
lze tuto podmínku splnit pouze zbudováním středového ostrůvku, jaký je například
u papírny. Obec má k dispozici projekt na vybudování ostrůvku na přechodu u
cukrárny Cherry už od roku 2007. V té době se bohužel projekt nedal realizovat
z důvodu platnosti §29 zákona o půdě, protože se dotýkal pozemků, na kterých se
podle tohoto zákona nebylo možné provádět žádné změny. V neposlední řadě
rozpočet na realizaci projektu byl v té době asi 800.000,- Kč. Pokud bude vypsána
výzva, týkající se bezpečnosti provozu, je možné pokusit se také tento projekt
realizovat.
Každý řidič je někdy také chodcem, ale ne každý chodec seděl někdy za
volantem. Každý řidič však ví, nebo by měl vědět, jaká je na různém povrchu, při
různé rychlosti a za různých povětrnostních podmínek brzdná dráha jeho vozidla.
Podle toho by se měl na silnici chovat, a i když je v obci povolena max.rychlost
50 km/hod., tak by měl zpomalit, protože na mokré vozovce nebo na kostkách se
brzdná dráha prodlužuje až na dvojnásobek, na zledovatělé vozovce dokonce až
na desetinásobek. Vstupuje-li za těchto podmínek chodec na přechod a má-li za
to, že je vozidlo dostatečně daleko, tak páchá téměř sebevraždu.
O to složitější je situace za snížené viditelnosti, při dešti, mlze nebo sněžení.
Řidič může být oslněn protijedoucím vozidlem, jeho pozornost je odváděna
množstvím poutačů atd. Bohužel chodci si mnohdy toto neuvědomují, a nejenom
že vstupují na přechod na poslední chvíli, někteří jsou dokonce přesvědčení o
své absolutní přednosti na přechodu. Oblečeni v černém nebo tmavém oblečení,
bez reflexních prvků jsou pro řidiče jsou téměř neviditelní. Podle informací
BESIPU, je chodec v černém oblečení za deště vidět na 18 až 20 m. Má-li na
sobě reflexní prvek je vidět až na 200 m. V prvním případě není řidič schopen na
tak krátkou vzdálenost reagovat. V mnoha státech Evropy už platí pro chodce

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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povinnost mít za snížené viditelnosti na sobě reflexní doplňky. Doufejme, že tato
povinnost bude někdy uzákoněna také u nás.
Uvádím zde dva názory povolaných, kteří se s těmito tragediemi setkávají téměř
denně.
„Často jezdíme k nehodám, kterým se dalo jednoduše předejít. V mnoha
případech stačilo dodržet jedno ze základních pravidel silničního provozu – vidět a
být viděn. Rodiče dětí, které vyvázly z dopravních nehod, viditelnost svých dětí už
nikdy nepodcení.“
Luděk Šacher, záchranář z Jihomoravského kraje

„Reflexní materiály zajišťují, aby chodec či cyklista byl ve tmě viděn řidičem v
dostatečné vzdálenosti. Jinak hrozí, že se jim řidič nebude schopen vyhnout a
dojde ke srážce. Důležité je, aby reflexní prvky byly umístěny na správném místě
těla.“
Robert Šťastný, odborník na silniční bezpečnost

Co pro bezpečnost chodců může udělat obec? Zastupitelstvu bude předložen
návrh na přípravu komplexního řešení bezpečnosti na průtahu obcí. Návrh bude
řešen společně se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, v jejíž správě
komunikace 385/II je. Vzhledem k finanční náročnosti a složité stavební přípravě
se však dá předpokládat realizace až v příštím volebním období.
Stanovíme-li si základní pravidla pro pohyb chodců a řidičů v obci, a budeme-li je dodržovat,
nebudeme riskovat zdraví a životy dětí a občanů.
1) Chodec, si musí uvědomit, že mu nestačí pouze vidět přijíždějící vozidlo,
ale musí hlavně on sám být viděn (v černém oblečení v noci opravdu
chodec vidět není), v opačném případě si zahrává s vlastním zdravím, resp.
přímo se svým životem. Vidět a být viděn, je základní pravidlo bezpečnosti
na silnicích.
2) Chodec by měl dostatečně přesně vyhodnotit rychlost blížícího se vozidla
a v případě, že si není jistý, zda má dostatek času k přejití na druhou stranu,
tak raději nechat vozidlo přejet a teprve pak vozovku přejít. Žádný sebevětší
spěch nestojí za ztrátu toho nejcennějšího – vlastního života. Nespoléhat se
na to, že řidič dodržuje pravidla provozu a jede opravdu předepsanou
rychlostí
3) Řidiči jsou povinni dodržovat max. povolenou rychlost v obci, věnovat se
plně řízení, a přizpůsobit rychlost vozidla stavu a povaze vozovky a také
povětrnostním podmínkám. Vstoupí-li na přechodu pro chodce chodec do
vozovky, je povinen řidič zastavit před přechodem a umožnit mu vozovku
přejít. Zejména ostražitý musí být, pokud se v blízkosti vozovky pohybují
malé děti.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Toto je noční pohled na ulici Palackého, kde je na přechodech chodec nejvíce ohrožen.

Z činnosti našich škol
Ani jsme se nenadáli a už jsme se přehoupli do 2. pololetí školního roku. Opět
jsme si uvědomili, jak čas rychle a neúprosně míjí. Proto se raději chvíli zastavíme
a ohlédneme se do konce 1. pololetí, ve kterém jsme prožili několik příjemných
chvil. Nemohu nevzpomenout nejprve na adventní jarmark, který se i letos vydařil.
Za získané peníze jsme se se žáky naší školy ve čtvrtek 19.12.203 vypravili opět
do předvánoční Prahy. Tentokrát jsme navštívili Národní divadlo a starou
pražskou Ruzyni. Výlet byl krásný. Národní divadlo jsme prošli od sklepení až po
horní terasu s trigami, ze které byl krásný výhled na celou Prahu. Tam nás paní
průvodkyně vzala „za odměnu“ za vzorné chování žáků. Ne každý takovou
možnost dostane. Nádherné interiéry divadla, opona, lustr, vnitřní výzdoba, to vše
zanechalo v dětech velké zážitky. Měli jsme co dělat, abychom se nezdrželi déle,
než bylo možné a stihli tak naplánovanou exkurzi na letišti v Ruzyni. Ta začala
v letištní hale, kde průvodce seznámil žáky s historií a provozem letiště. Pak se
vydali ve dvou skupinách autobusy na projížďku po letištní ploše a pozorovali
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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chod celého areálu letiště v opravdovém denním režimu. Příjemným zpestřením
exkurze bylo přistání letounu Boeing 777 ze Spojených arabských emirátů.
Prohlédli si i pracoviště hasičů, kde jim zaměstnanci předvedli výstroj a vybavení,
předvedli i sjezd po tyči při vyhlášení poplachu. Ukázali žákům také nové hasičské
auto pro krizové zásahy na letišti. Jeho cena je 35 milionů a zasahovalo zatím
pouze jednou. Po prohlídce letiště jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí s
vánočními trhy, překrásně nazdobeným stromem a celkově krásnou vánoční
výzdobou a atmosférou. Děti si nakoupily dobroty, drobné suvenýry a dárečky pro
svoje nejbližší a spokojené se vracely domů. Výlet nás všechny opravdu příjemně
předvánočně naladil.
Velmi zdařilou a novou akcí, kterou jsme s dětmi na konci roku připravili, bylo
nacvičení představení Živý betlém k zahájení výstavy betlémů na obecním úřadě.
Nácviku se ujaly paní učitelky Bauerová a Dvořáková, s hudebními vstupy přispěly
Pohanková a I. Krausová. Celé vystoupení se odehrávalo venku na zapůjčeném
jevišti a ozvučeném náměstí 5. května dvakrát. Nejprve před vlastní vernisáží
výstavy, pak po jejím skončení. Pokaždé vystupovala jiná skupina žáků, kteří si
sami vyžádali účinkování v této hře. Nenacvičovali jsme totiž tradiční vánoční
besídku, to bychom už nezvládli, a děti se samy hlásily, že se chtějí do nácviku
zapojit. Ohlas diváků a jejich následné reakce nás přesvědčily o tom, že se
vystoupení podařilo a líbilo. Živý betlém byl v Předklášteří poprvé.
Po návratu z vánočních prázdnin jsme se ve škole věnovali především ukončení
klasifikace za 1. pololetí školního roku a samozřejmě přípravám tradičního
školního plesu. Ten byl letos již osmý. Byl opět krásný. Předtančení nacvičily se
žáky paní učitelky Novotná a D. Krausová, tentokrát na melodie z filmu Pomáda.
Zvládli to všichni na výbornou. K úspěchu vystoupení určitě přispěly i pořízené
dobové sukýnky dívek, které nám na zakázku ušili v chráněné dílně paní J.
Novotné Angel. Dalším zpestřením našeho plesu bylo asi hodinové vystoupení
TOM Bandu pod vedením učitelů ZUŠ Tišnov pana J. Cecavy a M. Fajty. Členy
orchestru jsou i bývalí žáci naší školy Adam Kolář, Matěj Špaček, David Mader a
Štěpán Fabula. Hráli krásně k tanci i poslechu a závěrečnou skladbu si na přání
hostů plesu (potlesk byl spontánní) zahráli dvakrát. Kéž by toto seskupení
vydrželo a hrálo dál. To by pak měl Tišnov zase po mnoha letech vlastní taneční
orchestr (vzpomínáte na TOKS – Taneční orchestr Karla Seyferta?). A aby
překvapení nebylo málo, pozvali jsme na náš ples taneční Mistry Slovenska Janu
Hradilovou a Branislava Eliáše. Jejich vstupy s ukázkami latinskoamerických
tanců byly úchvatné a strhující. I oni byli odměněni obrovským potleskem. Sami
po vystoupení přiznali, že tak úžasné publikum zažijí málokdy, a že se k nám na
naše přání kdykoliv rádi vrátí. Nesmím ale zapomenout na tradiční kvality
našeho plesu: vstřícné a štědré sponzory z řad firem i rodičů našich žáků,
díky nimž jsme měli znovu krásnou a bohatou tombolu, na výbornou
kuchyni pana Jana Grosse, na hudební skupinu Jam Miros, která to i letos
„pěkně rozjela“ a v neposlední řadě na všechny zaměstnance naší školy,
kteří se na přípravě i vlastním průběhu plesu každoročně podílejí. Všem
patří obrovské poděkování za odvedenou práci a zajištění bezchybného
průběhu plesu.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Druhé pololetí školního roku zahájili žáci 4. a 5. třídy návštěvou exploratoria
v brněnské hvězdárně s programem Příběh sluneční soustavy. Předškoláci i
školáci začali znovu jezdit na předplavecký a plavecký výcvik do plavecké školy
Rybka v Brně – Řečkovicích.
V pátek 7. února jsme měli zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015.
Přišlo rekordních 33 dětí – 20 z Předklášteří, 7 ze Štěpánovic, 2 z Borače, 1
z Tišnova,1 z Veverské Bítýšky, 1 z Rapotic a 1 z Dolní Rožínky. Poslední 3
jmenovaní se budou stěhovat do Předklášteří a do Borače.
Letos pro ně paní učitelka Pohanková připravila úkoly s námětem Z pohádky do
pohádky. Cesta do školy – do 1. třídy - byla lemovaná pohádkovými postavičkami
až ke slavnostnímu vstupu do třídy pohádkovou bránou. Tady si každý nový
žáček nejprve zazvonil na pohádkový zvoneček a pak mohl dále. Děti si vzaly
k sobě učitelky Denisa Krausová nebo Jaroslava Pohanková, o rodiče se
postarala ředitelka školy. Než vyplnili všechny potřebné formuláře, měly jejich děti
úkoly téměř hotové. V rybníčku Brčálníku rozeznávaly barvy, počítaly rybičky,
určovaly směr, pořadí atd. Pak přišel na řadu les Řáholec. Tady se zkoumaly
geometrické tvary, číslice, počítání do 10. V další části nazvané Večerníček měly
děti podle obrázků vyprávět známou pohádku. Na ní se sledovala správná
výslovnost, slovní zásoba dětí a případná znalost písmen. Tady se projevovaly
četné vady řeči dětí a většinou malá slovní zásoba. Děti těžko tvořily věty a
souvislý projev. Spíše odpovídaly jednoslovně, popřípadě jenom „ano – ne“.
Znalost pohádek byla u některých také velmi slabá, opět se nám potvrdilo, že
většina rodičů dětem málo čte či vypráví pohádky.
Po Večerníčku přišla na řadu „Chytrá kmotra liška.“
Učitelky zde zjišťovaly logickou posloupnost, postřeh, krátké
soustředění a pravolevou orientaci. U „Sedmimílových bot“
měly děti za úkol navléci a zavázat na připravené botě
tkaničku. Klička se jim moc nedařila. Poslední úkol se
jmenoval Zakletá princezna postavy, motorika ruky, vyplnění
prostoru. Po zvládnutí všech těchto náročných úkolů dostaly
děti pamětní list na zápis do první třídy a zaslouženou sladkou odměnu. Mohly si
také odnést trojhrannou tužku, se kterou úkoly plnily, a pohádkovou postavičku,
kterou jim, také již podle tradice, vyrobili kamarádi ze školní družiny se svými
vychovatelkami. Samozřejmě, že do 1. třídy nenastoupí všechny děti, které
k zápisu přišly. Některé budou mít odloženou školní docházku o 1 rok, ale i tak to
vypadá, že po mnoha letech budeme mít ve škole zase pořádně početnou třídu –
asi 26 - 27 žáků. Už se na ně těšíme.
Před nástupem na jarní prázdniny měli žáci 1. třídy ve škole program Veselé
zoubky organizované dm drogeriemi v ČR. Lektorky pro ně měly pohádkovou
formou připraveny základní informace o péči o zuby a každé dítě dostalo taštičku
s propagačními a informačními materiály, zubní kartáček, pastu a přesýpací
hodiny na 3 minuty, dobu, po kterou má každé správné čištění zubů trvat.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
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Lyžařské závody
Dne 5. 3. 2014 jelo 15 vybraných žáků z naší školy na Lyžařský a
snowboardový přebor škol Jihomoravského kraje na Fajtův kopec u Velkého
Meziříčí. Měli jsme zastoupeny všechny kategorie mladších žáků.
Po prohlídce trati začal v 9:30 hod. samotný závod v obřím slalomu. Závod se jel
pouze jednokolově.
Celý přebor byl velice dobře zorganizován. Areál byl výborně ozvučen a všechny
informace byly předávány přes mikrofon. Po jednotlivých kategoriích organizátoři
vždy upravili celou trať.
Po dojezdu závodu mohly děti na druhé polovině svahu pokračovat v lyžování,
což naši žáci maximálně využili. Letošní zimu si totiž moc nezalyžovali, pokud
nejeli s rodiči na hory.
Naši malí lyžaři se mezi „skutečnými závodníky“ z brněnského lyžařského klubu
vůbec neztratili.
Nejlepší umístění našich žáků:
Kategorie 1. – 3. třída dívky:
Anna Ježová, II. třída – 14. místo
Michaela Horká, III. třída – 16. místo
Kategorie 1. – 3. třída chlapci:
Ondřej Gergely, III. třída – 14. místo
Kategorie 4. – 5. třída dívky:
Nikol Hálová, V. třída – 11. místo
Michaela Blahová, IV. třída – 16. místo
Kategorie 4. – 5. třída chlapci:
Pavel Ivánek, IV. třída – 12. místo
Většina našich žáků skončila v lepší polovině výsledkové listiny.
Celý bezvadný den umocnilo nádherné slunečné počasí. Přebory se nám moc
líbily a už se těšíme na příští rok.
Mgr. Lenka Novotná
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Zdařilé práce žáků 5. třídy na téma: „Žijeme olympiádou!“
Píše se rok 2014 a jako každé čtyři roky i letos se
konají zimní olympijské hry. Patří k největší sportovní
události na zeměkouli. Jejich počátky sahají až k roku
776 př. n. l. a od roku 1896 se konají pravidelně. Každý
z nás si jistě vybaví olympijské kruhy, které jsou jejich
symbolem. Co znázorňují, není třeba říkat. I když letos by si to měli mnozí
připomenout. Je to mír, přátelství mezi lidmi všech zemí, ras a náboženství. Ale
potom, co slyším neustále v televizi, začínám pochybovat, že si to všichni
uvědomují. To, že by snad někdo chtěl provést na této světové akci teroristický
útok, mě doslova šokovalo. A nejsem jediný. Vždyť je to akce, ze které bychom
se měli všichni radovat a ne trnout hrůzou, jestli teroristé své hrozby splní. Jak
musí být všem sportovcům, fanouškům a pořadatelům, kteří se her účastní. Vždyť
i z naší republiky zde máme velké zastoupení. Máme se o ně bát nebo můžeme
v klidu domova naplno fandit? Doufám za sebe i všechny čtenáře, že teroristé
svoji hrozbu nesplní a my všichni prožijeme krásné období u sledování olympiády.
Marcel Urban
Po čtyřech letech se opět těšíme na zimní olympijské hry. Letos se budou
odehrávat v Rusku v Soči. Sportovci se pilně připravovali několik sezón. Při tak
velké události hledají šanci také různí obchodníci. Například automobilka Škoda
dodala vozy na přepravu sportovců na sportoviště. Textilní firma ALPINE PRO
zase oblékla naše sportovce do velmi slušivých bund a čepic v našich národních
barvách. Držme tedy našim sportovcům palce a fanděme!
Ema Neklapilová
První zimní olympijské hry se uskutečnily od 25. 1. do 4. 2. 1924 ve francouzském
městě Chamonix. Zúčastnilo se jich 16 zemí, mezi nimi i Československo. Na
hrách bojovalo 258 sportovců, z toho 13 žen v disciplínách: krasobruslení,
rychlobruslení, lední hokej, curling, běh na lyžích, boby, skoky na lyžích. Hokejový
turnaj vyhrál tým Kanady. Nejvíc medailí získalo Norsko, Finsko a Rakousko.
Českoslovenští reprezentanti žádnou medaili nezískali. Nejblíže medaili byl
krasobruslař Josef Slíva, který byl na 4. místě.
Anna Kolaříková
První starověké olympijské hry se konaly v roce 776 př. n. l. v nádherném městě
Olympia (Řecko). Těmto hrám Řekové přikládali absolutní vážnost, jelikož je
podle pověsti založil syn Diův – Herkules. Pořádaly se jednou za čtyři roky
v červenci nebo v srpnu. Disciplín bylo mnoho. Mezi nejoblíbenější patřil běh na
dlouhou trať nebo hod oštěpem, který měřil 120 – 150 cm. Zúčastnit se mohl
každý svobodný muž. Cena pro vítěze nebyl vavřínový věnec, ale věnec olivový.
Kateřina Kolaříková
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Poslední letní olympijské hry se konaly v roce 2012 v anglickém Londýně.
Slavnostní zahájení her proběhlo 27. července 2012. Hry skončily 12. srpna 2012.
Na těchto hrách bylo rozdáno 302 sad medailí ve 26 druzích sportů. Město
Londýn se stalo prvním městem, ve kterém se olympijské hry v novodobé historii
uskutečnily třikrát. Předtím se zde olympijské hry konaly v letech 1908 a 1948. Po
ukončení olympijských her se již tradičně konaly i paraolympijské hry v termínu od
29. srpna do 9. září. Těchto her se účastní handicapovaní sportovci z celého
světa.
Karolína Odehnalová
Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší ze všech řeckých
her. Konaly se od roku 776 př. n. l. Dne 15. listopadu 1859 se v Aténách 20 000
diváků stalo svědky sportovních klání 300 soutěžících na prvních novořeckých
olympijských hrách. Hlavní zásluhu na jejich uspořádání měl hrdina
osvobozeneckých bojů Evangelos Zappas, který jejich organizaci věnoval nejen
začné úsilí, ale i celý svůj majetek. Myšlenka uspořádat olympijské hry se zrodila
krátce po osvobození Řecka z turecké nadvlády. Měly se konat jednou za 4 roky
25. března tj. na den řecké nezávislosti. Nepříznivé podmínky v Olympii (bažinatá
území plná komárů, představovala velkou hrozbu malárie) vedly k tomu, že se
první hry konaly až v listopadu v Athénách. Největším olympijským symbolem jsou
vzájemně propojené kruhy. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených
olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů
světa. Existuje obecně uznávaný názor, že kruhy představují jednotlivé
kontinenty, ale není tomu tak. Baron de Coubertin vnímal kruhy a barvy jako dva
nezávislé symboly a MOV výslovně uvádí, že žádný z kruhů nereprezentuje
konkrétní kontinent. Olympijské kruhy jsou součástí olympijské vlajky, která má
bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět kruhů – modrý, černý, červený, žlutý
a zelený. I letos v Soči se setkají sportovci všech kontinentů. Přejme jim mnoho
úspěchů a nám divákům hodně sportovních zážitků...……………………………
Veronika Urbánková
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Noví školáčci se u zápisu poprvé seznámili s prostředím školy

Školní výlet do Prahy se všem, kteří
se ho zúčastnili velice líbil. Prohlédli
jsme si Národní divadlo, letiště a další
významné pražské pamětihodnosti a
místní průvodci nám o jejich historii i
současnosti vše pověděli.
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KARNEVAL MŠ + ZŠ
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Plán akcí kulturní komise
9.března

karneval pro děti

21.března

rukodělná dílna

14.dubna

koncert Wabiho Daňka

12.4 – 13.4.

jarní velikonoční výstava

25.května

výstava obrazů, vystavení kroniky obce

21.září

koncert k Roku české hudby – Brněnský akademický sbor

říjen

divadlo pro děti z MŠ a ZŠ Předklášteří

OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZONOU V OBCI
Krátce po Novém roce se 11. ledna konal zahajovací ples letošní sezony,
v pořadí už 9. obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina Nota Bene a na
zahájení plesu se již tradičně představili mladí tanečníci Sokola Drásov. Na
slosovatelné vstupenky bylo možné vyhrát zajímavé ceny a také o občerstvení
v podobě výborného daňčího guláše a daňčích řízků s bramborovým salátem byl
velký zájem. Hosté plesu se dobře bavili a už se těší na příští desátý jubilejní
obecní ples.
Školní ples, už v pořadí osmý, se konal 31. ledna. Sál Obecního úřadu byl
naplněn k prasknutí a mnozí litovali, že jeho kapacita není větší. Ples zahajovaly
děti ze ZŠ, které předvedly taneční vystoupení na hudbu z filmu Pomáda. O něco
později následovalo vystoupení mladých talentovaných hudebníků TOM Bandu
pod vedením učitelů ZUŠ Tišnov pana J. Cecavy a M. Fajty. Zlatým hřebem
programu bylo vystoupení mistrů Slovenska v latinskoamerických tancích Jany
Hradilové a Branislava Eliáše. Celým večerem provázela skupina Jam Miros.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě obou akcí podíleli. Není jednoduché
ani pro pracovníky OÚ, ani pro členky kulturní komise a také pro učitele ZŠ mimo
všechny své pracovní povinnosti se ještě věnovat přípravám těchto akcí.
Začátkem března se všichni těšili na další sokolské „Šibřinky“. Tentokrát bylo
tématem začáteční písmeno „Z“. Takže jsme se v sále mohli potkat s dopravními
značkami, se zápalkami, se zahradnicemi, se značkovači a s dalšími „z“. Tato
akce je určitě oživením společenského života v obci, jen by někteří návštěvníci,
kteří se neumějí slušně bavit, měli mít také více „Z“odpovědnosti, aby nebylo
nutné druhý den pod balkonem u vchodu do firmy Thuasne uklízet rozbité
sklenice a další nepořádek.
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Nápadité a vtipné převleky tradičně
doprovází sokolské Šibřinky.V letošním
ročníku bylo tématem
začáteční písmeno „Z“.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Tradiční jarní setkání seniorů
V sobotu 22. března 2014 se uskutečnilo ve
společenském sále obecního úřadu již "Tradiční
jarní setkání seniorů". Toto setkání připravuje
sociální komise společně s OÚ Předklášteří. Při
přátelském posezení a malém pohoštění si naši
senioři popovídali, zazpívali a mnozí si i
zatancovali. Program zahájily
dětí z naší
základní školy krátkým tanečním vystoupením.
Hlavním programem však bylo vystoupení
bývalého populárního zpěváka a hudebníka
Jiřího Duchoně. Nikdo by něvěřil, že tento
zpěvák již v lednu oslavil své 73 narozeniny.
Svými písničkami rozezpíval téměř celý sál.
Myslím si, že většina našich seniorů byla s
programem spokojená. Také v příštím roce
plánujeme setkání seniorů. Chtěli bychom, aby
každý rok byl jiný hudební žánr, aby byli
spokojeni i ti, kterým se hudební vystoupení
pana Duchoně nebo pana Kozelky moc nelíbilo.V příštím roce máme v plánu
pozvat skupinu harmonikářů. Doufejme, že se nám podaří někoho sehnat. Věřte
nám, že je těžké vybrat hudebníka nebo skupinu tak, aby byl každý spokojený.
Naše finanční možnosti nejsou neomezené a pokud chceme udělat pro naše
seniory více akcí nemůžeme pomýšlet na vystoupení některé naší hvězdy nebo
hvězdičky, protože jejich honoráře se pohybují v desítkách nebo stovkách tisíců
korun.
Za soc.komisi Valentová St.

Přítomní dříve narození si na setkání zatančili při písničkách 60. a 70. let.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Pozvánka do Podhoráckého muzea
V měsíci dubnu začnou dvě výstavy. Nejprve to bude tradiční zvykoslovná
instalace „Jarní svátky, jarní hry“, která připomene jednotlivé dny velikonočního
období. Začne 8. dubna, přístupná bude také po oba velikonoční svátky a
ukončena bude v neděli 27. dubna soutěžním odpolednem pro děti, opět na téma
dětských jarních her. Ve stejný den bude v muzeu zahájena hlavní výstava letošní
sezóny „Sportovně a elegantně!“, věnovaná sportovním aktivitám nejen na
Tišnovsku v průběhu celého 20. století. Návštěvníci na ní najdou předměty,
oblečení, tiskoviny a fotografie z činnosti sportovních oddílů, přední sportovce,
sportovní události, sportoviště, prostě vše související se sportováním. Také k této
výstavě připravujeme několik doprovodných akcí. Hned první z nich, na Den dětí
v neděli 1. června, bude velmi zajímavá. Nazvali jsme ji „Kola a kolečka“ a bude
věnována především dětem, pro které připravujeme závody na kolech v několika
věkových kategoriích a také kulturní program. Taková akce ale není v silách
muzea, proto spolupořadateli budou obce Předklášteří a Štěpánovice, sdružení
obcí Mikroregion Porta, Sokol Předklášteří, Základní škola Předklášteří a firma
Mertastav. Do poloviny roku stihneme ještě další akci k této výstavě, bude to
módní přehlídka sportovních oděvů a po dohodě s Obecním úřadem
v Předklášteří ji zařadíme do programu místní pouti v neděli 15. června.
Sportovně bude letos naladěn také program Muzejní noci, která se uskuteční
v sobotu 17. května. Muzeum bude opět přístupné všem téměř do půlnoci a
v nabídce bude kromě výstavy několik sportovních aktivit, hudební vystoupení a
samozřejmě občerstvení. Aby byl výčet akcí prvního pololetí úplný, nesmíme
zapomenout na poslední výstavu. Od 1. června v muzejní galerii představí svoji
tvorbu umělecký sklář akademický sochař Jan Exnar. Tato výstava potrvá do 28.
září, sportovní výstava až do 2. listopadu.
J. Zacpal

POZVÁNKA NA KONCERT WABIHO DAŇKA
SÁL OÚ PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Nám.5.května 1390
PONDĚLÍ 14.DUBNA V 19.00 hod.
Vstupné 100,- Kč
Předprodej:

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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MALÍŘ JIŽNÍ MORAVY ANTONÍN VOJTEK V PŘEDKLÁŠTEŘÍ:
Společnost Art Periscope ve spolupráci s OÚ Předklášteří připravuje jednodenní
výstavu obrazů malíře Antonína Vojtka z Břeclavi. Mistr přijal pozvání Zdeňka
Jílka, aby zde oslavil svoje 80. narozeniny. Mezi gratulanty budou: pražský
moderátor, spisovatel, knihkupec a knihomol Vráťa Ebr, věštkyně, kartářka a
čarodějka Dagmar Kludská, brněnská pěvkyně Věra Bakalová, klavírní virtuos
František Kratochvíl a další hosté. Akce bude zahájena v neděli 25. května 2014
ve 14,00 hodin v sále OÚ Předklášteří a potrvá do 18,00 hodin. Návštěvníci si zde
budou moci prohlédnout a zakoupit nejenom nádherné obrazy a další díla od
malíře Antonína Vojtka, ale také knihy od Vráti Ebra nebo Dagmar Kludské. Něco
na chuť a na připití bude rovněž zajištěno.
Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost, s mimořádnými obrazy a
mimořádnými hosty.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Betlémská pověst sepsaná L.P. 2013.
Psal se 25. prosinec L.P. 2012, kdy jeden chasník z osady zvané Předklášteří
(říkejme mu Martin) byl na bohoslužbě v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel stojí v těsné blízkosti kláštera Porta coeli (Brána nebes), který patří k
nejvýznamnějším středověkým památkám na území ČR, založený kolem roku
1233 královnou Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakaru I.
Chasníka Martina v kostele zaujaly figurky Svaté rodinky, které byly vystaveny na
bočním oltáři. Obrátil se proto na principála jedné betlémářské společnosti, zda v
kostele není uschován nějaký betlém, když je tady vystavována jeho část. A tak
začali společně hledat. Za pomoci místní kastelánky tohoto kostela objevili
skutečně v jedné místnosti nad oltářem dřevěnou truhlici, ve které bylo uloženo 12
dřevěných a 16 sádrových figurek pocházejících z několika betlémů. Byly v dost
žalostném stavu, bez oveček, bez anděla Gloria a také bez původního Ježíška.
Toho nahrazovala postavička z vosku, kterou zhotovily (dle vzpomínek
kastelánky) jeptišky z místního kláštera a uložily do chatrných jesliček.
Po dalším hledání bylo objeveno i pozadí tohoto betléma, tzn. skály, soutěsky,
domečky a jeskyně, což bylo umístěno pod schody na „kór“. Tyto tři kusy pozadí
byly ještě v horším stavu než figurky.
I řekli si, Martin s principálem, že budou pátrat dále. A zjistili, že betlém se tady
vyskytl zřejmě v letech 1920 – 1950 za faráře Šalamouna, tedy v době, kdy ve
farní kronice není ani jeden zápis. Dále se jim podařilo zjistit, že hned naproti
kostelu sídlí společnost, která má glejt na výstavy pro osadníky, a ta že
vystavovala betlém v roce L.P. 1996 a podruhé L.P. 2001. Od té doby byl uložen
v kostelních prostorách.
A tak se naši hledači rozhodli, že celý betlém nechají opravit, aby zase mohl
sloužit pro potěšení vesnické chasy. Tou dobou zde zrovna vandroval farský
řezbář až z Náchoda. Slovo dalo slovo a nabídl se, že betlém zkusí zrestaurovat.
Teď již zbývalo jenom sehnat nějaké ty groše. I to se našim dvěma hlavním
postavám této pověsti podařilo, neboť místní tovaryšský mistr byl ochoten opravu
nezištně zaplatit. Vše se stihlo jak mělo.Tak mohla být připravena tomuto
tovaryšskému mistrovi velkolepá sláva a výstava nejenom klášterského skvostu:
165 betlémů bylo vystaveno na obdiv všech příchozích z celého kraje a okolí.
Návštěvníků bylo celkem přes 1 700 a to v době od 14. do 22. prosince L.P. 2013
na obecním rathausu. V sobotu 14. prosince opravený betlém z kostela
Nanebevzetí Panny Marie na výstavě přivítal a představil starosta obce
Předklášteří a posvětil děkan zdejší farnosti. Figurky jsou jako nové, bylo
doděláno i 5 nových oveček, anděl Gloria a také nový Ježíšek s jesličkami.
Na zahájení výstavy vystoupily před rathausem i děti zdejší pětitřídky, které
nacvičily představení „Živého betléma“. Vše bylo také sepsáno principálem do
knihy „Tišnovsko a betlémy“, kterou si mohli všichni zakoupit.
Všem, kteří se o tak záslužný čin zasloužili, patří veliké poděkování. Doufejme, že
se z nově restaurovaného betléma budou v kostele o Vánocích těšit i další naše
generace.
Za ArtPeriscope Z.J.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Osoby a obsazení z této pověsti:
Za 1. chasník jménem Martin je MVDr. Martin Jůza z Předklášteří.
Za 2. principál betlémářské společnosti je Zdeněk Jílek z Tišnova.
Za 3. kastelánka místního kostela je paní Eva Bílková z Předklášteří.
Za 4. společnost s glejtem na výstavy je Muzeum Předklášteří.
Za 5. farský řezbář je pan Zdeněk Farský, umělecký řezbář z Náchoda.
Za 6. tovaryšský mistr je pan Oldřich Merta, majitel firem Mertastav, s.r.o. a Mobchod.
Za 7. starosta obce je Antonín Nahodil Obecní úřad Předklášteří.
Za 8. děkan zdejší farnosti je P. Mgr. Jiří Buchta Farnost Tišnov
Za 9. děti zdejší pětitřídky jsou žáci ZŠ Předklášteří pod vedením ředitelky Mgr.
Ilony Krausové

Zrestaurovaná část betléma z Předklášteří

Vernisáž v sobotní odpoledne 14.12.2013, přilákala velké množství zájemců,
kteří zcela zaplnili sál Obecního úřadu
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Pamětníci vyprávějí

Vzpomínky pí Emílie Veselé
(Pokračování)
Při mé druhé návštěvě se paní Veselá vrátila ke svému dětství a k době před 2.
svět. válkou:
Byla jsem dítě „dopečené v troubě“. Narodila jsem se 6. března 1924, ale vážila
jsem jen 1,2 kg. Tak mě dávali do tepla do trouby a čekali, jestli přežiji. Do
rodného listu mně proto napsali datum narození až 14. března 1924. Můžu slavit
dvoje narozeniny. To jen tak někdo nemá. Rozená jsem Špičková. Maminka to
neměla lehké. Byla svobodná matka se třemi dětmi. Já jsem z nich nejmladší.
Starší byl bratr Jan a nejstarší sestra Marie.
My jsme byly děti ulice. Maminka musela do práce. Jídlo nám nachystala, ale být
s námi doma nemohla. Panímáma Pánková, maminka paní Mazáčové, nám
vždycky ukrojila krajíce chleba, nadojila mléka, nalila do hrnků a volala na nás:
„Děcka poďte“. A to jich byl taky plný barák. To byla moc hodná panímáma.
Tam, jak mají dům Slezákovi, bývala pastouška. Tam bydleli ti nejchudší.
V Sušírně zase bydlela cikánka Pandulka. Měla nějakého Uchytila a my jsme ji
vždycky zlobili. Volali jsme na ni: „Pandulko, Uchytil má jinó“. A ona na nás: „Aťsi,
já su hezká dost“.
Po vychození obecné školy jsem nastoupila do práce do papírny. To mně bylo
teprve čtrnáct let. Musela jsem, peníze byly potřeba. Pracovala jsem tam 53 let a
prošla jsem skoro celou výrobou. Začínala jsem tím, že jsem slepovala pytlíky.
Připadala jsem si jako trestanec v kriminále a vůbec mně to nešlo. Pořád mně ty
papíry ujížděly. Potom jsem dělala u papírenského stroje, na lepenkárně a
v dalších provozech. Továrna tenkrát patřila panu Kopřivovi. Byla tam hala
jednička, hala dvojka, parní kotelna a lepenkárna.
V Předklášteří byl v době mého dětství starostou p. Karel Kopřiva. Obecní úřad
byl v hasičce, tam kde je dnes pošta. Měli jsme obecního policajta pana Findejse.
Nebylo to tady tak špatné. Pro toho, kdo měl práci, to jakž takž šlo. Jinak byla
bída. Ale obživa tady byla pěkná. Práce tady bylo dost.
Byl tady v Předklášteří pivovar, papírna, velkostatek, cihelny v Chaloupkách a
v Hlinkách, Dvořáčkův mlýn a další. Sedláci také dali lidem práci. Těch tady bylo
několik.
A těch řemeslníků co v Předklášteří bylo. To se nedá
s dneškem srovnat. A to tady bydlelo mnohem míň lidí. A
všichni se uživili. Byl tady švec p. Kolařík (dům Nečů na ul.
Palackého), bednář p. Babička, kovárna u Balášů ve Vísce
a druhá kovárna velkostatku v tom domě u „Jánečka“,
stolař p. František Hrbek (Ve Dvoře), krejčí p. Leopold
Nadrchal, a p. Josef Večeřa (ten nebyl vyučený, dělal
hlavně správky), dva pekaři - p. Jan Just (na ul. Palackého,
kde je dnes dům Habrovců) a p. Josef Svoboda (ul.
Komenského), tam byla i mlékárna, dva holiči - p. Hort (ul.
Komenského) a p. Just (ul. Palackého, dům Nečů) a
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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možná další řemeslníci, co už si je nepamatuji. U Kučerů (dům Nečů) sušili ovoce.
Hodně bylo zahradníků – pan Jakubec, pan Jůza (v klášteře), pan Braun, pan
Miloš Tengler. Ten měl lék na žloutenku, ale nikomu neřekl, jak ho dělal. Když
umřel, tak už to nikdo nevěděl. Říkalo se, že ho dělal z koňské moči. Myslím, že
v klášteře byl taky zahradník pan Rödl.
V klášteře byla taky kovárna a pila, ale tam pracovaly sestřičky samy, dřevo
řezaly, lidé z dědiny ne. Měly tam těžkou práci. Klášteru patřil lesní úřad a ten
velkostatek a pivovar, to všechno bylo kláštera.
Taky prodejen bylo hodně: Pirochtovi - smíšené zboží, později tam byli Štěrbovi
(ul. Palackého, vedle dnešní restaurace U Kláštera)) a to se ještě před 2. svět
válkou zrušilo, Dudákovi – smíšené zboží (vedle školy, dnes prodejna pí
Menšíkové), Janíčkovi – smíšené zboží (dnes prodejna vietnamského
prodejce),Včela - družstevní prodejna potravin (tam vzadu jak je teď samoobsluha
p. Kince), ovoce a zelenina se prodávala v domě u Pátků (ul. Komenského), další
prodejna byla naproti mlékárně, ještě je tam stažená roleta (ul. Komenského).
Na náměstí byla benzínová pumpa (před bývalou hasičkou, dnes poštou).
Bývaly tady čtyři hospody: Dvořáčkova, Sládkova, Trantýrkova a Ondřejova. U
Sládků a u Dvořáčků se prodávalo také maso. U Trantýrků také, ale jen krátce.
Řezník tam byl pan Havelka. Však ještě dnes je poznat, kde to bylo. Ještě je tam
ta stažená roleta.
Chodilo se tancovat do hospody k Sládkům. Hrávali tam p. Sládek, p. Pařízek a p.
Jelínek. Promítaly se tam také filmy. U Dvořáčků bývaly muziky na zahradě. Tam
byla veliká zahrada, až k hospodě u Ondřejů, a byla tam i velká kuželna. U
Trantýrků se hrávalo divadlo.
Pamatuji si, že tady bylo několik spolků. Hlavně sokoli, hasiči, u nich byla také
sanita, pěvecký a čtenářský spolek Květnice a divadelníci. Ti hráli vždycky moc
pěkné divadlo.
Slavná bývala pouť na Nejsvětější Trojici. U školy, naproti v sadu, byly kolotoče,
houpačky a střelnice. Na ulici od hospody u Ondřejů až ke škole už od rána stály
stánky (lidmi nazývané „bódy“) s cukrovinkami, růženci, svatými obrázky, křížky,
hračkami a dalším drobným zbožím. My jsme se nemohli dočkat. Ale ráno byl mše
svatá a pan farář Šalamoun na to dbal. Vždycky říkal: „Napřed na mši, pak
komedianti“. Taky si vzpomínám, že když jsem byla malé děcko, tak jednou o
pouti přišla strašná bouřka, opravdu strašná. Voda byla všude. Ty boudy plavaly.
Šrajerovi tady měli boudu s panenkami a to si pamatuji, jak jsme je chytali.
Zábavy o hodech dělali hlavně hasiči a sokoli. Hody s průvodem a taky výlety
bývaly pod kaštany na Trávníkách, na Čuberně bývaly bez průvodu. Krojovaný
průvod s muzikou se řadíval ve Vísce a prošel celou dědinou až pod kaštany.
Tanečníci v krojích tam vždycky zatančili českou nebo moravskou besedu. Večer
byla pod kaštany taneční zábava. Mezi kaštany bylo natažené elektrické vedení
s osvětlením a byly tam nachystané dřevené stoly a lavice. To byla vždycky moc
pěkná zábava.
(Pokračování příště)
Zapsala M. Kulhánková

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
„ČAS BĚŽÍ, BOLEST ZŮSTÁVÁ“
LOUČENÍ ŽÁDNÉ,NEZBYL ČAS
Dne 9.května 2014, uplyne 10 smutných,
roků, kdy zemřel náš syn Luděk Vejrosta.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Vejrostova

Dne 24. 4. 2014 uplyne 10 roků od úmrtí naší maminky a babičky paní
Milady Bauerové.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Bauerova

VZPOMÍNKA NA AKAD.MALÍŘE EMANUELA RANNÉHO
Malíř, grafik a pedagog, čestný občan naší obce by se
29. prosince 2013 dožil
100 roků. Narodil se v srbské Čupriji, kde byl jeho otec na
montáži. Většinu svého života prožil v blízkých
Štěpánovicích, kde také 13. března 2008 zemřel. Byl
velkým příznivcem naší obce a také kláštera Porta coeli,
který byl pro něj v jeho tvorbě velkou inspirací. Láska
k přírodě v podhůří Vysočiny se otiskla do celého jeho díla.
S jabloňovým sadem za jeho domem, se Svratkou a s
dalšími zákoutími okolní přírody se můžeme setkat v jeho
olejomalbách a grafických listech. Finančně přispěl na
opravu varhan v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, podle
jeho návrhu jsou na nové žulové pamětní desce na
pískovcovém soklu, umístěné samostatně před pomníkem, uvedena jména
padlých z obce v obou světových válkách.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Náruč plnou květů a blahopřání na tisíc, vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.
6.března se dožila naše milovaná maminka
Emilie Veselá 90ti let. Do dalších roků hlavně hodně zdraví
a spokojenosti jí přejí
syn Vašek a dcera Jana s rodinami
K přání rodiny se také připojují členky sociální komise
obce Předklášteří a pracovníci i vedení Obecního úřadu.

PODĚKOVÁNÍ, KTERÉ POTĚŠÍ
Vážený pane starosto!
Když se začal stavět dům podporovaného bydlení, určitě si žádná z nás
nemyslela, že náš domov bude tak úžasný.
Dnes po roce a půl už jsme zabydlené, spokojené a chceme Vám touto cestou
poděkovat. Domeček je v krásném klidném prostředí plném zeleně a my, když to
počasí dovolí, sedáváme celé dny venku. Denně se s námi zastavují kolemjdoucí,
někteří přijdou popovídat. Je nám tu dohromady moc pěkně a všechny si jen
přejeme, bychom si svého domova dlouho ve zdraví užily.
Ještě jednou moc děkujeme.
Děkuji panu starostovi, členkám sociální komise, paní kronikářce
naší obce a všem ostatním za dary a blahopřání k mému životnímu jubileu 90 let.
Emilie Veselá

Chtěl bych velmi poděkovat panu Ing. Františku Brázdovi
z firmy Univers v Předklášteří. Před Vánoci od něj můj
vodící pes dostal finanční příspěvek na krmení. Mile mě to
překvapilo, a zároveň potěšilo, že se najde člověk,
kterému nejsme lhostejní.
Ještě jednou děkujeme, Honza a Nancy.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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V lese je vesele aneb Lesní rodinný klub na Tišnovsku
Jako Lesní rodinný klub na Tišnovsku jsme vznikli již v roce 2009 pod občanským
sdružením Za sebevědomé Tišnovsko, jako plnohodnotná alternativa
předškolního vzdělávání a vůbec jako jeden z prvních lesních klubů u nás. Na
počátku byla iniciativa rodičů, kteří chtěli svým dětem zajistit plnohodnotnou
předškolní přípravu, která klade důraz na individuální přístup, možnost svobodné
volby činnosti, smysluplnost aktivit, vedení k samostatnosti, věkovou rozmanitost
skupiny a učení prožitkem. Nabízíme výchovu a vzdělávání inspirované lesní
mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let v rámci pětidenního celodenního
provozu od 7:30 – 15:00. Od září 2012 jsme našli zázemí na chatě a v teepee na
kraji obce Předklášteří. V zázemí klubu se v pátky schází skupina rodičů s dětmi
od 0 do 3 let, které si takto mohou přirozeně zvyknout na pozdější osamostatnění
v lesní školce.
Jak to u nás chodí?
V konceptu lesní mateřské školy se naprostá většina aktivit odehrává venku,
mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v
krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným a kde mají
dostatek všestranného pohybu. Ke hře i získávání dovedností jim slouží to, co
naleznou v přírodě. Při hře s přírodninami v členitém terénu se přirozeným
způsobem rozvíjejí v sociální komunikaci a týmové spolupráci, prostorové
představivosti, tvořivosti, hrubé i jemné motorice, a třeba i matematických
dovednostech.
Pedagogové-průvodci s respektujícím postojem přistupují k individualitě každého.
Nehodnotí výkony dětí, přijímají jejich rozdílnost a pestrost.
Rodiče a rodiny dětí jsou nedílnou součástí klubu, pravidelně se setkáváme na
společných slavnostech, interních vzdělávacích seminářích, individuálních
konzultacích, mohou společně s dětmi kdykoliv zažít den ve školce. Rodiče mají
také možnost podílet se na chodu školky. Našim přáním je, aby lesní klub byl
prostorem pro setkávání všech (dětí, rodičů, pedagogů ) co sdílí společnou
myšlenku, záměr a touhu se přirozeně, bezpečně a hravě se rozvíjet.
Od dubna probíhá zápis na školní rok 2014/15.
Více se o nás dozvíte www.lesniklub.tisnovsko.eu.
Inspirujeme se v zahraničí
V mnoha evropských zemích fungují lesní mateřské školky již desítky let, najdeme
je například v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo Kanadě, kde jsou často
běžnou součástí vzdělávacího systému a tedy státem podporované jako ostatní
školky. Lesní rodinný klub na Tišnovsku byl jedním z prvních průkopníků v České
republice a stal se vzorem pro mnohé další vznikající lesní kluby. Nyní jich je
v České republice kolem stovky a jsou již uznány ministerstvem školství jako
plnohodnotná alternativa k předškolnímu vzdělávání. Formálně lesní školky zatím
fungují převážně jako občanská sdružení, postupně se připravují podmínky pro
vznik „lesních tříd“, které by byly zřízeny u tradičních mateřských škol.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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O lesních mateřských školách si můžete přečíst také na www.lesnims.cz.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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