Život obce Předklášteří

Vážení spoluobčané,
nic netrvá věčně. Tak jak každoročně přichází jaro a
rok končí zimou, tak se každé čtyři roky znovu volí
zastupitelstva obcí, aby po čtyřech letech jejich
mandáty skončily a byly znovu rozdány pomyslné
karty. Tak tomu bude také v letošním roce, kdy
prezident republiky vyhlásil termín komunálních voleb
na 10. a 11. října. Stejně jako na konci roku děláme
rekapitulaci toho, co se nám z našich předsevzetí
podařilo realizovat a co ne, tak také musíme provést
inventuru toho, co z předvolebních slibů se povedlo splnit, a kde zastupitelstvo
selhalo. Začneme-li u příslibu výstavby sociálních bytů, tak není potřeba nic
složitě vysvětlovat. Každý se může přesvědčit, že bytovka se sedmi byty je
postavena, obydlena a její obyvatelky si tento způsob bydlení nemohou
vynachválit. Dalším příslibem byla příprava ev. zahájení výstavby sportovní haly a
rozšíření učeben školy. Veřejnoprávní smlouva na výstavbu haly a rekonstrukci
školy je uzavřena, připravuje se prováděcí dokumentace, a pokud se podaří včas
dokončit výběrové řízení a uzavřít smlouvu s dodavatelem, bude moci být ještě
letos stavba zahájena. Bohužel se nám nepodařilo zajistit finanční podporu pro
tuto stavbu, protože nebyla žádná dostupná výzva vyhlášena. Obec ji bude hradit
z vlastních prostředků.
Podpořili jsme rekonstrukci zahrady v MŠ a každý se může přesvědčit, jak se v ní
dětem líbí.
Dalším závazkem byla zvýšená podpora volnočasových aktivit mládeže. Finančně
podporujeme činnost Sokola Předklášteří, zejména aktivity, související s mládeží.
Také podpora kulturních akcí se rozšířila na akce pro širší spektrum občanů.
Konaly se výstavy, koncerty známých country kapel nebo folkových zpěváků a
nezanedbáváme ani koncerty vážné hudby, které zde mají svoji tradici.
Připravil se a v současné době se realizuje projekt „Regenerace parku Základní
školy a dětského domova“. Také zbudování komunitní kompostárny a zajištění
kompostérů pro domácnosti byl jeden z příslibů, který je splněn.
Dokončeno bylo rozšíření hřbitova o kolumbárium a nový vzhled získal také
hřbitov a márnice.
Jedním z bodů, které se příliš nedařilo plnit, byl vznik nových společenských
organizací a také podpora Národní kulturní památky kláštera Porta coeli a její
propagace za účelem rozvoje cestovního ruchu. Také získat více přispěvatelů do
redakční rady časopisu se nezdařilo. Dobře se rozvíjela spolupráce v rámci
mikroregionu Porta, ať už se jedná o spolupráci na poli kultury, nebo ekologie.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

-1-

Život obce Předklášteří

Jednou z posledních společných akcí je podaná žádost o dotaci na zametací vůz
v 59. výzvě „Snížení imisí z plošných zdrojů“ a pokud budeme úspěšní, tak
získané zařízení přispěje k větší čistotě komunikací v obcích MP. V průběhu
tohoto volebního období došlo pro malé obce k navýšení výnosů z rozpočtového
určení daní, což jsou prostředky, rozdělované obcím ze státního rozpočtu. Naší
obci přinesla tato změna roční navýšení do rozpočtu částku až 2,5 mil Kč.
V současné době má obec na účtech krátkodobých i dlouhodobých více než
36 mil. Kč, nesplácí žádný úvěr a hospodaření obce je při každoročních auditech
dobře hodnoceno. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům za jejich
práci v průběhu celého volebního období. Nelze opomenout také práci všech
komisí a výborů, i jim patří poděkování za jejich aktivitu a práci, kterou dělají ve
svém volném čase pro blaho obce. Není to práce lehká. Kritiků se vždy najde
dost, ale přiložit ruku k dílu je ochoten jen málokdo. O to víc si jejich práce cením.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého
jednání ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady do 17. 6. 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace za r. 2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za r. 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 s výsledkem „Nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky“. A to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Předklášteří za rok 2013
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém
opatření č.3.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 47/2 o výměře 70
m2 a ukládá záměr vyvěsit a připravit cenový odhad.
Zastupitelstvo obce požaduje
projednat se žadatelem rozsah prodeje
pozemku 504/1 s ohledem na budoucí potřeby obce, ev. zvážit pronájem části
tohoto pozemku, dále požaduje projednat možnost vložení věcného břemene na
přípojku plynu
k pozemku. Ukládá požadavek předložit znovu na příštím
zastupitelstvu.
Zastupitelstvo obce ruší záměr prodeje budovy pro účely muzejnictví a kultury
Jihomoravskému kraji a schvaluje záměr bezúplatného převedení budovy bez
čísla popisného vč. pozemků st. 155 a 45 na JmK 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 v katastru
nemovitostí.
Součástí usnesení je příloha s důvodovou zprávou.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vykoupení pozemků pro umístění
cyklostezky od mostku přes Svratku po novou štěpánovickou cyklostezku. Ukládá
pokračovat v přípravě projektu.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením příspěvku od obce na narozené dítě
na 5000,-Kč, narozené po 1. 1. 2015. Ostatní podmínky pro poskytnutí příspěvku
se nemění.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru směny částí pozemků v k.ú.
Předklášteří, a to části parc.č. 809/2 oddělené geometrickým plánem č. 778124/2014 o výměře 285 m2 ve vlastnictví obce Předklášteří za část parc.č. 639/5
dle geometrického plánu č. 778-124/2014 nově označené jako parc.č. 639/6 o
výměře 33 m2 ve vlastnictví města Tišnov.
Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků bude městem Tišnov doplacen
částkou ve výši 51.340 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podílem finanční účasti obce na úpravách a
opravách společných prostor v bytovém domě na ul. Palackého 1290 ve výši
podílu majetku tj. 2/3 nákladů. V příloze bude specifikováno, kterých prostor se
účast týká.
Zastupitelstvo schvaluje:
odpisový plán technického zhodnocení - „ÚPRAVA OKOLÍ HŘBITOVNÍHO
KOSTELA“ - počet roků odepisování 50, a ukončení odepisování na zbytkové
hodnotě Kč 200 000, odpisový plán technického zhodnocení - „MÁRNICE“ počet roků odepisování 50,
a ukončení odepisování na zbytkové hodnotě Kč 10 000, odpisový plán nové budovy - „KOLUMBÁRIUM“ počet roků odepisování 50,
a ukončení odepisování na zbytkové hodnotě Kč 100 000, - Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o obsazení místa praktického lékaře
v ordinaci v Předklášteří

Co bude s budovou bývalé Základní školy s dětským domovem?
Tuto otázku si klade nejeden občan obce, ale také zastupitelé, kteří se touto
otázkou zabývají už od doby ukončení činnosti školy. Provoz dětského domova a
speciální školy byl ukončen z důvodu změny legislativy, kde děti měly být
integrovány do běžných škol a dětský domov byl přemístěn do budov ve
vlastnictví kraje ve Vranově a v Tišnově.
Obec nemá v současné době pro tuto budovu žádné využití a případná přestavba
na byty by byla pro obec velkou zátěží s nejistou návratností. Prodej pro komerční
využití je velkým rizikem, protože po prodeji by obec už neměla žádný vliv na to,
k jakému účelu bude budova využívána. Varující jsou zkušenosti z ostatních měst
a obcí, kde se z podobných budov staly ubytovny pro nepřizpůsobivé a které se
dnes, za mnohem větší peníze než je kdysi prodaly, snaží získat zpět, aby tomuto
zlu zamezily.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Varianta ponechat rozhodnutí na pozdější dobu a očekávat, že se najde využití
v budoucnu je příliš drahá. Byla by nutná rekonstrukce kotelny, každou zimu
temperování budovy, zajištění běžné údržby, zabezpečení proti krádežím a další
nutné náklady na zajištění toho, aby budova nechátrala.
Budova byla nabídnuta Jihomoravskému kraji k rozšíření domova seniorů.
Odezva na nabídku nebyla žádná.
Muzeum Brněnska postrádá prostory pro uložení sbírek, které má provizorně
umístěny v kontejnerech a maringotkách po celém Jihomoravském kraji, což
odporuje zákonu o muzejnictví. Po jednání před dvěma roky byl zpracován
statický posudek a energetický audit budovy, ze kterých vyplynulo, že staticky je
budova naprosto v pořádku, ale pro splnění podmínek energetického zákona
bude nutné budovu zateplit, vyměnit všechna okna, rekonstruovat topení a
provést další stavební úpravy pro splnění všech povinností. Tyto posouzení bylo
nutné předložit, aby se o možnosti využití budovy pro tento účel dalo vůbec
jednat. Velkým problémem bylo nesplnění podmínky udržitelnosti poskytnuté
dotace na rekonstrukci kuchyně v roce 2006. Obci hrozilo, že částku 2,5 mil. Kč
bude muset vrátit do státního rozpočtu. K tomu proběhla jednání na krajském
úřadě a na Ministerstvu financí a za pomoci hejtmana M.Haška se nám při
posledním jednání na MF podařilo tuto hrozbu odvrátit.
Odbor kultury JmK po několika návštěvách v Předklášteří, kterého se zúčastnili
jak odborní pracovníci kulturního odboru a muzejnictví, tak také radní, pod jejichž
gesci kultura a muzejnictví patří - Ing. J. Němec a B. Beranová, projevili zájem
využít pro depozitář právě tuto budovu.
Zastupitelstvo obce již k tomuto přijalo několik usnesení, která musela být později
změněna, protože situace se měnila každý měsíc. Nejprve bylo rozhodnuto,
poskytnout budovu kraji do výpůjčky na dobu 50 let. Po poradě s právníky byla
zvolena cesta pronájmu za symbolické nájemné, ale nakonec obě tyto varianty
byly zamítnuty, protože kraj by nemohl do budovy investovat a provést nutné
kroky pro splnění požadavků pro uložení sbírek.
Poslední rozhodnutí je bezúplatné předání kraji, kde bude smluvně zajištěn
způsob využití budovy. Pokud by někdy v budoucnu přestala být budova pro
tento účel využívána, bude povinností kraje nabídnout odkup zpět obci za
podmínek úhrady pouze provedených změn po odepsání částky odpisů. Toto
ujednání by bylo také zapsáno jako omezení na katastru. Přístup k budově by měl
nový majitel zajištěn pouze služebností přístupu. Park zůstává bez omezení
nadále obci. Bylo dohodnuto, že bude možné uskutečňovat společné kulturní akce
v parku, např. koncerty, festivaly atp.
Tržní cena pro prodej budovy byla odhadnuta firmou RealSpektrum na 10 – 12
mil. Bylo nám potvrzeno při jednání na MF a také na legislativním odboru MV, že
pokud budovu předáváme pro výše uvedené využití a za daných podmínek
subjektu veřejné správy a dostatečně zdůvodníme záměr, nedopouštíme se
žádného neoprávněného jednání.
Podle názoru zastupitelů, bude tento způsob jediný, který nenaruší soužití
občanů s novým majitelem budovy.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Vítali jsme naše nejmladší občánky
V sobotu 7. června 2014 jsme přivítali spolu s rodiči a příbuznými narozených
dětí naše nejmladší občánky. V letošním roce to bylo 13 dětí. Stalo se již tradicí,
že v měsíci červnu starosta obce slavnostně přivítá děti narozené v období od
června minulého roku do května současného roku. Spolu se starostou vítali malé
občánky také žáci z naší základní školy, které si pod vedením pí učitelek připravily
krátké kulturní vystoupení. Starosta předal rodičům pro jejich děti pamětní list a
zlatý přívěsek. Rodiče si po narození dítěte mohli požádat na našem obecním
úřadě o příspěvek na potřeby dítěte ve výši 2.500 Kč. Víme, že narození dítěte je
velký zásah do finančního rozpočtu mladé rodiny. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo, že rodičům přispěje alespoň nějakou částkou na potřeby malého
občánka. Zpočátku to bylo 2.000 Kč.
V současné době se vyplácí rodičům 2.500 Kč. Z důvodů zdražování všech věcí
se Zastupitelstvo obce Předklášteří rozhodlo na svém posledním zasedání navýšit
příspěvek na 5.000 Kč. Toto navýšení bude platit pro děti narozené od 1.1.2015.
Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem účinkujím žáčkům a pí
učitelkám za jejich krásné přívítání našich nejmladších občánků a členkám
sociální komise za přípravu tohoto radostného setkání.
Za soc.komisi S.Valentová

Zájezd nejen pro seniory – Litomyšl – 13. září 2014
V měsíci září připravujeme již tradiční výlet pro naše seniory po krásných místech
naší vlasti. Navštívili jsme již mnoho našich měst a zámků, např. Kroměříž,
Lednici, Prahu, hrad Karlštejn, Konopiště, Český Šternberk, Znojmo a mnoho
dalších. V letošním roce máme připravený zájezd do města Litomyšle. Máme
objednanou prohlídku zámku, návštěvu rodného bytu B. Smetany a prohlídku
města s výkladem průvodce. Účastníci zájezdu si platí pouze vstupné (senioři a
děti 120 Kč, ostatní 190 Kč), z obecního rozpočtu bude uhrazena doprava a
oběd. Protože víme, že z řad seniorů zájezd neobsadíme, mohou se přihlásit i
rodiče s dětmi, protože sociální komise má v náplni své činnosti i práci s dětmi.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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VÝSLEDEK VOLEB DO EU V PŘEDKLÁŠTEŘÍ
pořadí

Název strany nebo hnutí

počet hlasů

1

Česká strana sociálně demokratická 14

52

2

KDU - ČSL 5

38

3

TOP 09 a strarostové 7

35

4

KSČM 10

30

5

ANO 16

24

6

Občanská demokratická strana 20

14

7

Strana svobodných občanů

12

8

Česká pirátská strana

9

9

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

7

10

Strana zelených

7

11

Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO

3

12

SNK Evropští demokraté

2

13

Komunistická strana Československa

2

14

Pravý blok

2

15

Klub angažovaných nestraníků

1

16

Česká strana národně sociální

1

17

Občané 2011

1

Celkem hlasovalo občanů

240

Počet osob zapsaných do seznamu voličů

1182

Počet platných hlasů ve volebním okrsku

240

Volební účast v %

20,3

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Výročí zahrádkářů
Od zprovoznění cyklostezky s přemostěním Svratky míří kroky mnohých občanů
Předklášteří při procházkách na levý břeh řeky kolem zahrádkové kolonie ZO ČZS
Tišnov.
Základní organizace tišnovských zahrádkářů, jejímiž členy jsou i zahrádkáři
z Předklášteří, oslavuje v roce 2014 již 80. výročí svého založení. Od samého
vzniku bylo jejím hlavním smyslem sdružovat lidi s láskou k přírodě a se zájmem
pěstovat vlastní kvalitní zeleninu a ovoce způsobem šetrným k přírodě (dnes
BIO). Organizace se zaměřuje na vzdělávání členů v oblasti ekologického
pěstování a volby vhodných odrůd ovoce a zeleniny, pořádání odborných a
poznávacích zájezdů, ekologické zpracování ovoce ve vlastní moštárně, pořádání
výstav ovoce a zeleniny a pořádání společenských a kulturních akcí. Většina akcí
je přístupná také veřejnosti. Pro občany Tišnova a okolí, kteří nemají vlastní
zahradu, nabízí možnost věnovat se zahrádkaření a aktivnímu odpočinku
v zahrádkových osadách ZO ČZS Tišnov.
Právě zahrádkové osady spojují tišnovskou zahrádkářskou organizaci nejvíce
s naší obcí. ZO ČZS Tišnov má v současnosti dvě zahrádkové osady
pojmenované Besének I a Besének II.
Osada Besének I byla založena v roce 1981 v prostoru mezi řekou Svratkou a
kopcem Dřínová. V osadě je 76 zahrádek. Krom menší plochy v severozápadním
cípu spadá celá osada do k.ú. Předklášteří. Pozemky pro provozování osady
Besének I má ZO ČZS pronajaté od soukromých vlastníků a obce Štěpánovice.
Osada Besének II byla založena v roce 1983 v prostoru mezi potokem Besénkem,
horou Květnicí a železniční tratí na Nové Město na Moravě. V osadě je 27
zahrádek. Celá osada spadá do k.ú. Předklášteří. Pozemky má ZO pronajaté od
obce Předklášteří.
Počet zájemců z Předklášteří o pronájem zahrádek stále roste. Zahrádkáři velmi
oceňují vstřícné jednání a pomoc Zastupitelstva a pracovníků obce Předklášteří,
firem Rosa s.r.o. a Rosomac s.r.o., pana Baláše a dalších subjektů v Předklášteří
při řešení problémů (oprava cest po záplavách, odstranění spadlých stromů atd.)
a všem touto cestou děkují. Současně srdečně zvou občany Předklášteří na své
akce.
M. Kulhánková za výbor ZO ČZS Tišnov

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Ukončení I. stupně ZŠ
V letošním školním roce 2013/2014 z páté třídy odchází do tišnovských škol
celkem 14 žáků. Do studijní třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ 28. října v Tišnově byli po přijímací zkoušce přijati 3 žáci.
Tři žáci úspěšně složili přijímací SCIO testy a byli přijati ke studiu na osmiletém
gymnáziu v Tišnově. Ostatní žáci přechází do nových šestých tříd na ZŠ 28. října
v Tišnově. Do ZŠ Smíškova v Tišnově přestupuje 1 žákyně. Zaměstnanci školy
přejí všem odcházejícím žákům nejenom hodně úspěchů v dalším studiu, ale
především to, aby si brzy našli v nových kolektivech dobré kamarády a získané
vědomosti a dovednosti dokázali uplatňovat a dále rozvíjet.
Srovnávací testy KALIBRO pro 5. ročník
Každoročně v rámci ověření výsledků naší pedagogické práce provádíme
výstupní testování žáků 5. ročníku. V předchozích dvou letech jsme testovali páté
ročníky prostřednictvím celostátních testovacích úloh ČŠI. V letošním školním
roce testování pro 5. a 9. ročníky není. Naše škola však byla vybrána jako pilotní
škola pro testování přírodovědných znalostí žáků 4. ročníku. Většina žáků se po
celou dobu studia na prvním stupni vzdělávala na naší škole, proto je pro nás
pedagogy výbornou zpětnou vazbou. Pro testování jsme si vybrali společnost
KALIBRO, jejich testy obsahují různé typy úloh. Žáci byli testováni v těchto
oblastech – přírodovědný základ, matematika a český jazyk. Každá testovaná
úloha měla jednu ze 4 podob: Jednalo se buď o otevřenou úlohu s číselnou
odpovědí, o výběrovou úlohu s jedinou správnou odpovědí v nabídce, o tzv. part
s možností více správných odpovědí v nabídce nebo o úlohu na pořadí. Bohatostí
těchto rozličných úloh se projekt KALIBRO odlišuje od jiných podobných testů.
Tomu také odpovídá hodnota výsledků skutečné vzdělanosti žáků. Test
z českého jazyka zahrnoval práci s textem, vyhledávání klíčových slov, analýzu
jednání hlavních postav ukázky, hodnotil slovní zásobu, vysvětlování ustálených
slovních spojení, odhalení pravopisných chyb a práci s informacemi vyjádřenými
pomocí tabulky. V matematice se objevily úvahové úlohy, standardní početní
výkony, finanční gramotnost, práce s tabulkovými údaji, úlohy na geometrickou
představivost i úlohy na organizaci delšího výpočtu. Výsledky nám ukazují, kolik
žáků dává namísto zdravé úvahy přednost slepé snaze najít nějaký známý
poznatek, na který už někdy ve škole narazili. Při počítání ve škole zpravidla vědí,
co se procvičuje a co tedy mají při řešení použít. Matematika na 1. stupni je stále
spíše drilem než trénováním zdravého úsudku. Přírodovědný základ obsahoval
práci se schématy, logické úvahy týkající se práce s diářem, testoval dovednosti
žáků týkající se morfologie rostlin, představy o funkcích lidského těla, koloběh
látek v přírodě či rozpouštění látek. Testování se zúčastnilo celkem 4 517 žáků
z 5. tříd základních škol v ČR. Denně napsali žáci jeden test v jedné vyučovací
hodině. Ve všech oblastech naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků, i když je
třeba sebekriticky zhodnotit, že výsledky bývaly lepší. Znovu se potvrzuje, že
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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nezanedbatelná část žáků si dokáže téměř každou informaci v textu vyložit jinak,
než dospělí předpokládají. Potvrzuje to v každém kole projekt KALIBRO, potvrdilo
se to v mezinárodním výzkumu PISA a musí to potvrdit i každý vnímavější učitel.
Jen částečně je vina na straně nedostatečně zvládnuté techniky čtení.
Domníváme se, že zásadnější roli hrají nedostatky v (kritickém) myšlení žáků,
které by mělo práci se získávanými informacemi provázet.
Úspěšnost v %
žáci ZŠ Předklášteří
průměr ČR
Český jazyk
66, 3 %
64, 1%
Matematika
60, 3 %
54, 3 %
Přírodovědný základ
64. 5 %
63, 5 %
Žáci s nejvyšším procentem úspěšnosti v českém jazyce: Ema Neklapilová,
Kateřina Kolaříková, David Haman.
Žáci s nevyšším procentem úspěšnosti v matematice: Kateřina Kolaříková,
David Haman a Ema Neklapilová.
Žáci s nejvyšším procentem úspěšnosti v oblasti přírodovědný základ: Ema
Neklapilová, David Haman, Petr Vojta
Eva Bauerová
Výběrové testování žáků 4. ročníku
V letošním roce byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých proběhlo
výběrové ověření výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému
elektronického testování (iSET). Výběrové šetření bylo zaměřeno na ověřování
výsledků žáků v oblasti Člověk a jeho svět. Testy byly nainstalovány pomocí
testovací aplikace na školní počítače a žáci je vyplňovali 60 minut. Testy byly
přizpůsobeny i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Následující tabulka prezentuje přehled souhrnných výsledků žáků ve
zvoleném předmětu
Jméno žáka

Poř.

Žůrek Richard
Klimeš Kryštof
Blahová Michaela
Hladký David
Sklenářová Petra
Ivánek Pavel
Hrazdíra Patrik
Hanáková Iveta
Vejrostová Jana
Klíma Jiří
Oblouková Lucie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Celý test
92,91%
85,83%
85,04%
81,89%
80,31%
78,74%
69,29%
68,50%
65,35%
63,78%
61,42%

Přírodověda
Člověk
Náš svět a příroda
97,14%
91,89%
82,86%
81,08%
82,86%
91,89%
80,00%
83,78%
80,00%
81,08%
85,71%
64,86%
68,57%
72,97%
65,71%
72,97%
68,57%
56,76%
77,14%
48,65%
65,71%
59,46%

Vlastivěda
Naše vlast
85,71%
85,71%
75,00%
67,86%
71,43%
75,00%
60,71%
50,00%
67,86%
53,57%
53,57%

Historie
96,30%
96,30%
88,89%
96,30%
88,89%
92,59%
74,07%
85,19%
70,37%
77,78%
66,67%

Vladimíra Dvořáková
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Srovnávací testy KALIBRO pro 3. ročník
Stejně jako v loňském školním roce byli i letos testováni srovnávacími testy žáci 3.
ročníku. Zúčastnilo se všech 18 žáků. Testováni byli v českém jazyce, matematice
a prvouce. Výsledný výkon jsem srovnávala se žáky škol celé ČR a s vesnickými
školami. V českém jazyce bylo testováno celkem 954 škol, v matematice 941,
v prvouce to bylo 582 škol 3. ročníku z celé ČR. Žáci si i v letošním školním roce
zaslouží velkou pochvalu, protože jejich konečné výsledky se pohybují ve všech
předmětech nad celorepublikovým průměrem.
Úspěšnost v českém jazyce
Nejúspěšnější řešitelé:
Králová Nikol – 90,4%, Šír Adam – 81%, Chlubná Aneta – 77,2%.
Celkový průměr za třídu je 62,7%, průměr za ČR – 58,9%, vesnické školy –
54,5%.
Úspěšnost v matematice
Nejúspěšnější řešitelé:
Gergely Ondřej – 98,3%, Softova Joana – 88,3% a Chutná Lucie – 70,8 %.
Celkový průměr za třídu je 59%, průměr za ČR –56,6%, vesnické školy – 47,4%.
Úspěšnost v prvouce
Nejúspěšnější řešitelé v celkovém testování:
Heinrichová Veronika – 91,6%
Chutná Lucie, Šír Jakub – shodně 89,7%
Urbanová Denisa – 85,5%
Celkový průměr třídy je 69,4%, průměr za ČR – 65,6%, vesnické školy – 59,8%.
Decily úspěšnosti našich žáků ve srovnání se školami v České republice
V porovnání se všemi třetími třídami se v českém jazyce řadíme do 3. desetiny,
v matematice a prvouce se nacházíme ve 2. desetině třetích tříd ze všech škol
v ČR. V celorepublikovém průměru jsou naše konečné výsledky velmi dobré.
Na internetových stránkách www.kalibro.cz/brozury.htm se můžete seznámit
s kompletními výsledky i s úlohami, které žáci řešili.
Lenka Novotná

ANKETA STROM ROKU
Žáky 5. třídy zaujala vyhlášená anketa STROM ROKU. V hodinách slohu
prezentovali vybrané stromy z Předklášteří, Štěpánovic a Borače. Na
základě hlasování nakonec těsným počtem hlasů vyhrála hrušeň obecná
z Předklášteří. Děti společně s třídní učitelkou zpracovaly všechny
podmínky stanovené pořadateli a strom do ankety přihlásily.
Přihlašovaný strom: Hrušeň obecná
Lokalita: Ulice Za Klášterem a Chaloupky, obec Předklášteří, okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
GPS souřadnice: 16.3989547°E,49.3517206°N
Základní parametry stromu: Přibližné stáří asi 300 let, obvod kmene ve výšce 130
cm nad zemí je 3,6 m, výška stromu je přibližně 8 m.
Druh stromu: Hrušeň obecná (Pyruscommunis L.)
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Příběh stromu: Strom, který přihlašujeme do ankety, je významnou obecní
pamětihodností. Stal se vítězem naší třídní soutěže „Zajímavý strom v mém
okolí“. Stojí v nejstarší části obce u jednoho z nejstarších domů, na obecním
pozemku. Je dominantou této lokality. Každý rok bohatě kvete a plodem jsou
menší hrušky. Jako památný strom byla tato hrušeň vyhlášena v roce 2001
Okresním úřadem Brno – venkov, Referátem životního prostředí.
Při besedě s kronikářkou obce jsme se dozvěděli, že kdysi měla velký
společenský význam. Po škole se tu při svých hrách setkávaly děti, scházívali se
pod ní v podvečer na besedu sousedé, muži tu dokonce hrávali pingpongové
turnaje. Večer bývala svědkem schůzek zamilovaných párů. Tento majestátný
strom určitě zažil mnohé – doby největšího rozkvětu i úpadku blízkého kláštera
Porta coeli, období míru i válek. Vyslechl tisíce příběhů. Pátrali jsme po nějaké
pověsti, která by se ke stromu vztahovala, ale nikdo z oslovených si na nic
nevzpomněl. A tak si děti pověst vymyslely.
Kdysi se krajem potuloval se svými kumpány - zloději a dobrodruhy - baron
Trenck. Lidé se jich báli, protože všude, kde se objevili, tekla krev. Říká se, že
jeden z těchto loupežníků byl při nějakém přepadení zraněn a opozdil se za
ostatními. Asi mu bylo jasné, že ostatní nedostihne, tak někde kolem klášterní zdi
schoval svůj lup a chtěl vyhledat v domcích za klášterem pomoc. Neměl už dost
sil a nedaleko klášterní zdi upadl a zemřel. V místě, kde zemřel, zanedlouho
vyrostla mladá hrušeň.
Výtěžek z ankety, jehož výši
nedokážeme
odhadnout,
bychom chtěli použít ke
kvalitnímu
ošetření
tohoto
památného stromu, popřípadě i
k jeho propagaci.
Návrh podávají žáci 5. třídy ZŠ
a MŠ Předklášteří,
Komenského 1097,
666 02 Předklášteří
Po redakční uzávěrce jsme se
dozvěděli, že naše hrušeň
vybrána nebyla.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Beseda nad kronikou obce
Žáci 4. a 5. třídy se 27. 5. sešli v prostorách Obecního úřadu v Předklášteří s paní
Marií Kulhánkovou, kronikářkou obce. Ta je seznámila s agendou vedení kroniky
a dalších dokumentů, s historií
obce,
pověstmi,
ale
také
zajímavostmi, které se k historii
obce vztahují. Vzhledem k tomu,
že letos budeme vzpomínat 100.
výročí zahájení I. světové války,
bylo dáno více prostoru právě
tomuto období. Děti se živě
zajímaly o všechny vystavené
fotografie, pamětní knihu ale i
další vystavené materiály. Paní
kronikářka dětem na přání
povyprávěla o svém dětství v Předklášteří a poslední část besedy pak věnovala
novodobé historii obce. Obě besedy se časově trochu protáhly, žáky pak přijal ve
své pracovně i pan starosta, který dětem stručně povyprávěl o své práci a
seznámil děti se symboly obce.

Děti ze Základní školy
projevily o historii obce
velký zájem

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

- 13 -

Život obce Předklášteří

Slavnost slabikáře
Ve čtvrtek 29. května v odpoledních hodinách se 1. třída naší školy zaplnila rodiči,
prarodiči a sourozenci, kteří s napětím očekávali, co předvedou prvňáčci na již
tradiční Slavnosti slabikáře. Slavnostnímu dni předcházela měsíční příprava –
nácvik programu, výroba kulis k pohádce, tvorba pozvánek pro rodiče i paní
ředitelku. Děti rodičům ukázaly, že umí nejen číst, ale také zpívat a hrát na
zobcové flétny, recitovat básničky, tančit a zahrát pohádku. Celá slavnostní
událost byla zakončena předáním „čtenářského glejtu“, ve kterém žáčci slíbili, že
se budou pěkně starat o knihy a každý den poctivě číst. V samotném závěru
čekalo na děti sladké překvapení v podobě dortu – slabikáře, na kterém si všichni
moc pochutnali.
Pasování na čtenáře
V pátek 13. června žáci 1. třídy navštívili Městskou knihovnu v Tišnově, kde se
účastnili již pátého ročníku slavnostního vítání prvňáčků do řad čtenářů. Cílem
tohoto setkání je ukázat dětem krásu knih a zážitků ze čtení. O kulturní program
se tradičně postaral nedvědický pěvecký sbor Cvrčci, který zahrál dětem
pohádku Popelka a společně s pohádkovými bytostmi předal na památku
„Pohádkový list malého čtenáře“. Ten mohou používat k zapisování samostatně
přečtených knih. Nově přihlášení čtenáři získali také čtenářský průkaz. Doufejme,
že toto čtenářské nadšení jim vydrží i do dalších let.
Z akcí školní družiny
V úterý 22. 4. 2014 se děti ze školní družiny zúčastnily akce „Bezpečný pes“.
V tomto zábavně - naučném programu se dozvěděly nejen mnoho zajímavého
o kynologii, výcviku psů, naučily se pozorovat „řeč“ psího těla, mimiku, rozpoznat
varovné signály psa, jak se ke psům vlastním i cizím chovat a předejít útoku psa,
ale zároveň si osvojily techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v
případě napadení psem.
Programem nás provázeli lektoři Kačka, Ctirad a jejich psí parťáci australský
honácký pes Hopinka, irský vlkodav Sára a americký pitbulteriér Guč.
Dětem se akce moc líbila a byly z ní nadšené. Věříme, že vědomosti a zkušenosti,
které zde získaly, pomohou předejít zbytečným zraněním a psychickým újmám
dětí při kontaktech se psy.
Vychovatelky ŠD
Výlet ZŠ
Na tradiční výlet k MDD, který každoročně pro děti pořádáme za získané peníze
ze školního plesu, jsme se letos vydali do Zlínského kraje. Zaplatili jsme dopravu
autobusy, děti si hradily vstupné. Nejprve jsme navštívili zámek a hřebčín
v Napajedlech. Zde se dětem nejvíce líbila mladá hříbátka a klisny, které si mohly
pod dozorem průvodce pohladit. Odtud jsme se přepravili do Veselí nad Moravou.
Nalodili jsme se na výletní loď a dvě hodiny se plavili po Baťově kanále. Největší
atrakcí bylo projíždění zdymadlem a pod nízkými mosty, kde jsme museli hodně
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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sklánět hlavy, aby nedošlo k nechtěnému úrazu. Poslední zastávka na našem
výletě byla v Ekolandu ve Starém Městě. Tady jsme měli dohodnutou exkurzi
s názvem „Cesta mořem odpadu“. Nejprve nás silniční vláček Steelinka povozil
po areálu firmy KOVOSTEEL Recycling, která se specializuje na výkup a sběr
kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, likvidací autovraků a
společnosti STEELMET, která se zabývá recyklací elektroodpadů. Atrakcí bylo
sledování jeřábů a lisů přímo v akci a projížďka vláčkem po běžné silnici. Pak
následovala prohlídka KOVOZOO, kde jsou nádherné exponáty zvířat celé
zhotovené z kovových součástí. Na závěr jsme vyšli na rozhlednu majáku Šrotík a
na pirátskou loď Naděje. Náročný výlet se vydařil, počasí nám přálo a zůstaly jen
krásné zážitky.
Škola v přírodě
Poslední týden školního roku jsme se žáky naší školy strávili ve škole v přírodě
v rekreačním středisku Úsvit ve Vanově u Telče. Protože klasifikace za 2. pololetí
již byla uzavřena, místo učení zbyl čas na hry, zábavu a rekreaci. Žáci se zapojili
do celopobytové hry „Po stopách Sherlocka Holmese“. Kromě toho jsme se
vypravili na celodenní pěší výlet do Telče, kde jsme si prohlédli známý zámek,
krásné náměstí i zámecký park. Další výlet byl k rybníku Velký pařezitý v obci
Řásná. Vyvrcholením pobytu byla závěrečná diskotéka se slavnostním rautem a
krásným ohňostrojem. Dětem se ve Vanově velmi líbilo. Po vyhodnocení hry
dostal každý účastník na památku tričko a glejt. Co se na škole v přírodě děje
mohli rodiče průběžně sledovat na naší nově zřízené internetové adrese
zspredklasteri.rajce.idnes.cz.
Netradiční závěr školního roku
Letos jsme školní rok ukončili slavnostně v sále Obce Předklášteří. Ve škole se
totiž již malovalo, proto si žáci přišli pro vysvědčení tam. Mnohé doprovodili
i rodiče. Přítomnost pana starosty také přispěla ke slavnostní náladě. Na pódium
nastupovaly třídy jedna po druhé a žáci před zraky všech zúčastněných převzali
vysvědčení za školní rok 2013/2014. Nejvíce se svým prvním opravdovým
vysvědčením pyšnili prvňáčci. Slavnostní bylo i předání posledního vysvědčení
z naší školy žákům 5. ročníku. Ti měli překvapení pro celý pedagogický kolektiv.
Kromě květin jsme dostali dort v podobě školy. Po skončení celé akce jsme se
před obecním úřadem všichni společně vyfotografovali. S panem starostou jsme
se shodli, že by se tento akt mohl v budoucnu stát pěknou tradicí. A pak už se
všichni rozešli na zasloužené prázdniny.
Děkuji všem zaměstnancům školy, základní i mateřské, za odvedenou práci
během celého školního roku a přeji jim krásnou a pohodovou dovolenou.
Rodičům děkuji za spolupráci se školou. Panu starostovi a celému kolektivu Obce
Předklášteří za porozumění a podporu v činnosti školy.
Ať se zase v září všichni ve škole zdraví a odpočatí setkáme.

K R Á SN É PR Á ZD N IN Y !
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz

Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
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Co se dělo v mateřské škole
Od března 2014 jsme v mateřské škole začali s projektem „Technické školky“,
který má téma: NA ČEM A V ČEM SE RÁDI VOZÍME A JEZDÍME. Se skupinou
14 dětí se věnujeme technickým záležitostem: práci s pravítkem, spojování dílů
pomocí šroubů a matic, částem jízdního kola, výrobě papírových modelů i práci
s nářadím. V měsíci březnu také děti z MŠ úspěšně zakončily předplavecký výcvik
v Plavecké škole Rybka v Brně – Řečkovicích.
V divadle Radost nás přivítala pohádka „Mlsný drak a Čárymůra“ a v mateřské
škole nás čekala celá řada pohádek: Divadlo Nový Bor předvedlo „Malířskou
pohádku“, p. Ševčík z Divadla Radost pobavil děti pohádkou „O perníkové
chaloupce“, Divadlo Štenberk zase sehrálo pohádky „O veliké řepě“, „Proč si
s prasátkem nikdo nechtěl hrát“ a „ Kůzlátka a vlk“, Divadlo Jo-jo pohádku
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Pohádkový čas zakončila pohádka „ O princezně
Květušce“. Děti velice zaujal program ČOKOLÁDA, kde se seznámily s výrobou
čokolády, kreslily s ní, modelovaly a hlavně ochutnávaly.
Velkým zpestřením byl výchovný koncert TOM Bandu ZUŠ Tišnov pod vedením
pana profesora Josefa Cecavy a pana Miroslava Falty. Děti s nadšením
poslouchaly jednotlivé skladby, zazpívaly si i zatančily.
Sportování v MŠ začalo dopravním dnem na našem hřišti, kde si děti zajezdily na
kolech, koloběžkách a odrážedlech. Potom jsme se už pošesté začali připravovat
na „Sportovní hry mateřských škol Mikroregionu Porta“, které se tentokrát konaly
30. 5. 2014 v Borači. Naše školka se umístila na 1. místě v kategorii
nejmladších dětí ve věku 3-4 let, na 3. místě v kategorii mladších dětí ve věku
4-5 let a na 1. místě v kategorii nejstarších dětí ve věku 5-6 let. Všechny děti
dostaly občerstvení, perníkové medaile a drobné dárky. Celou akcí provázel
veselý klaun, který děti bavil ve chvílích volna. Musíme pochválit všechny
organizátory z Borače, protože vše bylo báječně připraveno a moc jsme si to užili.
Na výlet k MDD jsme se vypravili v úterý 3. 6. 2014. Naším cílem byl zámek Rájec
nad Svitavou, kde byla pro děti připravena prohlídka zámku, výstava kulis a
kostýmů z pohádek, některé si děti mohly vyzkoušet, pohádka Divadélka Mrak a
na závěr opékání špekáčků. Pak jsme pokračovali do Rudky u Kunštátu. Tam nás
čekala prohlídka jeskyně Blanických rytířů, výstup k rozhledně a procházka po
smyslové zahradě.
Letos naší mateřskou školu opustí 16 předškoláků. S těmi jsme se slavnostně
rozloučili 18.6.2014 na zahradě mateřské školy. Každé z dětí dostalo památeční
albíčko s fotografiemi a obrázky, knížku od V. Čtvrtka a sladkost.
Nyní nás čeká závěrečný školní výlet. Vypravíme se na Dalešickou přehradu, kde
se projedeme parníkem a potom navštívíme kamarády ze základní školy, kteří
budou tou dobou na škole v přírodě ve Vanově u Telče.
V pátek 27.6.2014 se se školním rokem 2013/14 rozloučíme již tradičně na
zahradě mateřské školy, kde budou mít děti k dispozici skákací hrad, oheň na
opékání špekáčků, dospělí občerstvení a k poslechu zahraje skupina Prakl.
Všechny srdečně zveme.
Ilona Krausová, ředitelka školy
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Na Baťově kanále

Kovo ZOO

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Zámek Napajedla

Slavnosti slabikáře

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Rozloučení s mateřskou školkou

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Technické mateřské školky – konference 29.5.2014 v Předklášteří
Zdejší mateřská školka se zapojila do projektu „Technické mateřské školky“, který
souvisí s dlouhodobým programem - popularizace vědy a techniky pro mládež.
Snahou je u dětí probudit zájem o technické obory, podpořit technickou
gramotnost a hravou formou, přiměřenou jejich věku podporovat a rozvíjet u nich
technické myšlení, tvořivost a manuální zručnost. Děti si pod vedením pedagogů,
ale i podle svých představ samy vyrobí funkční model studovaného technického
objektu. Dětem je také poté co model zhotoví dána možnost diskuze a
okomentování daného technického problému nejen mezi sebou, ale i při
besídkách, doma v rodině u známých atd. Účelem konference bylo seznámit
učitelky a vychovatelky z MŠ jak s dětmi pracovat, co jim předvést, co od nich
očekávat a také shlédnou ukázku prací dětí ze zapojených MŠ.
Předvedení stavebnice mostů se ujal Ing. Radim Nečas, Ph.D., z VUT, hernu
technických souvislostí představil prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Konference se
zúčastnili ještě další významní hosté a odborníci ve svém oboru mimo jiné Ing.
Oldřich Štarha – předseda MAS Brána Brněnska, PaedDr. Zdeněk Peša –
místopředseda MAS Boskovicko PLUS, Ing. Miloš Filip – ředitel Prefa Kompozity,
a.s., a další přednášející. Pro účastníky konference byla připravena prohlídka
muzea a kláštera Porta coeli. Věřím tomu, že i naše děti ze zdejší MŠ nezůstanou
pozadu a tato zajímavá zkušenost bude přínosem do jejich budoucího života.

Konference Technické MŠ,
kterou pořádala MAS Brána
Brněnska, se zúčastnilo více
než 100 posluchačů

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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František Štěpán
grafika-kresba-malba
Možná, že i vy jste navštívili nádhernou výstavu, kterou připravilo Podhorácké
muzeum v Předklášteří k poctě akademického malíře Františka Štěpána při
příležitosti stého výročí jeho narozenin. A právě tato výstava dala p. Miroslavu
Pavlíkovi podnět k přípravě publikace věnované výtvarnému umělci, jehož
význam výrazně přesahuje hranice tišnovského regionu.
Předsevzetí autora bylo naplněno a za podpory řady sponzorů byl v tišnovském
muzeu proveden 5. 4. 2014 slavnostní křest knihy s titulem: „František Štěpán“
grafika-kresba-malba.
Kniha nám umožňuje nahlédnout do životního příběhu skromného, talentovaného
umělce i člověka vysokých morálních kvalit. Osobnost Mistra se promítá i do
vzpomínek pamětníků, kteří text autora vhodně doplňují. Cenná a řekl bych přímo
nádherná, je obrazová část knihy, která nabízí celou škálu Mistrova umění.
Domnívám se, že autor vydanou knihou přispěl k odkazu, který Mistr Štěpán ve
své tvorbě zanechal a za to mu patří dík všech budoucích čtenářů i těch, kteří se
budou o umění a osobnost Františka Štěpána zajímat. Jsem přesvědčen, že kniha
osloví i nás Předklášteráky, v níž se můžeme seznámit se vztahem Františka
Štěpána k Předklášteří, kde léta žil, pracoval i tvořil. Mnohé místní motivy se
nachází v jeho obrazech. Konečně i místní hřbitov je místem jeho věčného
odpočinku.
Proto doporučuji občanům seznámit se s touto publikací, která je k dispozici
v místní knihovně nebo si ji doplnit do domácí knihovny zakoupením v Jamborově
domě na Brněnské ulici v Tišnově. Obec by měla zvážit způsob prezentace
osobnosti Mistra Františka Štěpána i jeho umění.
Ing. Oldřich Merta

Fotografie z výstavy v Podhoráckém
muzeu v r. 2012, ke 100. výročí narození
Františka Štěpána

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Pouť v Předklášteří
V letošním roce byla porušena
tradice deštivých poutí v naší obci,
čehož nikdo nelitoval. Příjemné počasí
vítalo jak návštěvníky pouťových
atrakcí na Trávníkách, tak věrné
příznivce a posluchače tradičního
koncertu dechové hudby na náměstí,
tentokrát v podání kapely Jižani
z Českých Budějovic. Zprávy o tom,
jestli se hudba líbila nebo nelíbila
přihlížejícím nemáme, ale poděkování za přijetí nám přišlo od zpěváka a
moderátora pana Jecha, které přetiskujeme.
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám zdvořile poděkoval za celou kapelu Jižani za velmi milé
přijetí na včerejším koncertu Jižanů ve vašem městečku.
Bylo nám u vás moc dobře a všichni jsme se shodli na tom, že u vás žijí milí lidé.
Poděkujte prosím jménem Jižanů všem, kteří se o naši kapelu starali. Cítili jsme
se u vás opravdu moc dobře. Předklášteří je pěkné městečko, nádherně upravené
a čisté, zdobené dokola krásnou krajinou.
Děkujeme mnohokrát také za štědré pohoštění a laskavou obsluhu.
Rádi budeme na vás všechny vzpomínat.
S úctou a poděkováním

Lubomír Jech, Jižani

Koncert Wabiho Daňka
Sál obecního úřadu uvítal 14.dubna 2014 pana Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka
na koncertě, který připravila pro posluchače této hudby kulturní komise. Známé i
méně známé melodie zpívané Wabi Daňkem a kytarová sóla fenomenálního
kytaristy M. Dvořáčka nadchly mladé i dříve narozené posluchače. Škoda jen, že i
přes poměrně nízké vstupné nebyla návštěvnost taková, jakou by si podobná
akce zasloužila.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Pamětníci vyprávějí

Vzpomínky pí Emílie Veselé
(Pokračování)
Před válkou se k sobě lidé chovali jinak. Nebyli tak sami pro sebe. Paní Pánková,
ta vždycky podojila krávu, nalila mléko do hrnků, ukrojila krajíce chleba a dal nám.
My jsme tam byli pomalu živi.
Pan Flendr, otec manželky pana Baláše, kováře, byl krejčí. Když viděl děcka, jak
mají roztrhané šaty, tak vždycky zavolal: „ Potˇ sem, já ti to zašiju, ať ti mama
nenabóchá.“. My jsme lozili všude. Byli jsme pořád roztrhaní.
Ještě ty prodejny. Vzpomínám si, že byl obchod se smíšeným zbožím taky ve
Vísce. Ten měli Knechtovi. Tam na ul. Komenského, co je ještě ta roleta, měl
obchod se smíšeným zbožím pan Šikula. Ten prodával taky látky. Naproti měli
Svobodovi mlékárnu.
V klášteře se chovaly krávy. A taky koně, prasata a myslím i krůty. Tam vzadu za
náhonem u kostela měly sestřičky kačenárnu. Tam bylo hrozně moc kačen.
Na rohu papírny býval mostek směrem k Vísce a tekl tam potok. Další potok tekl
z Chaloupek přes celou dědinu až k hospodě U Trantýrků.
V třiadvacátém se boural komín cukrovaru. Já už si to nepamatuji, ale můj bratr se
byl podívat. Lidi si ten materiál čistili a z toho stavěli. Moc se tam nadřeli.
Když začínala válka v devětatřicátém, to mně bylo čtrnáct let. Tenkrát jsme bydleli
u Hlavoňků. Vůbec jsme nečekali, že by nás napadli. To víte, ani rádio jsme
neměli. Najednou jsme slyšeli hučet motory. To Němci projížděli přes Předklášteří
na motocyklech se sajdami po té staré ulici. Dívali jsme se za oknem a maminka
povídá: „To asi začala válka“. Strašně jsem se tenkrát bála.
Nevím, že by tady v Předklášteří byli za války němečtí vojáci. Aspoň já jsem je
nikdy neviděla. V továrnách byli němečtí správci. Za války jsem byla asi rok nebo
rok a půl totálně nasazená v továrně v Kuřimi. To jsme byli ten čtyřiadvacátý
ročník, co nás „pan Hácha zaprodal“. Prostě za námi přišli a řekli půjdete.
V Kuřimi se vyráběly součástky do německých letadel. Pracovala jsem u stroje.
Do duralových kotoučů jsme vrtali díry. Musím říct, že jsme se tam neměli tak
špatně. Vydělali jsme tolik německých peněz, že jsme to ani nemohli spočítat.
Hodně se dalo za jídlo. Potraviny se ale nakupovaly hlavně na dědinách. Chodili
jsme tam nahoru na Borovník a na Chytálky. Dalo se sehnat – sádlo, chleba a
další jídlo. A jak se nakupovalo? Prodalo se, co se dalo. Látky, oblečení, zlato a
jiné drahé věci. Naše maminka chodila taky. Měla třeba na šaty a dala to za jídlo.
Jednou tam v továrně v Kuřimi na nás začal jeden Němec řvát a hnal nás ven až
do lesa. My jsme mu nerozuměli. Nevěděli jsme co se děje. Pak přišel ten, co
mluvil česky, a řekl nám, že je nálet. To byl nálet na Brno a zároveň na Kuřim.
Dívali jsme se, jak ty svazy za sebou letěly, bombardovaly a na zpáteční cestě
střílely. Bylo to hrozné. Ten Němec nás zachránil. Kdyby jsme tam zůstali, tak to
nikdo z nás nepřežil. Všechno tam bylo rozstřílené.
Nebylo nám tak zle, ale dobře také ne. Maminka dělala v papírně, tak dostala ty
lístky pro těžce pracující a další proto, že byla nemocná, ale někteří měli bídu.
Lístky na potraviny rozděloval v Předklášteří pan Karel Motyčka. Něco se koupit
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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dalo. Ne kilo masa, jako dnes, ale kousek jsme dostali. Ale ten strach z Němců byl
pořád. Ve čtyřiačtyřicátém měli Němci v těch železničních tunelech továrnu Diana
na letadla. Jezdil tam vláček. Vozil lidi a taky materiál. Co pamatuji, tak dělníci od
Diany bydleli taky v klášteře. A nějaké baráky měli vzadu na Trávníkách a
v Mezihoří.
Němci měli potom na konci války vojenský lazaret v ozdravovně (bývalá Bauerova
vila). Ženské tam sešívaly v tom malém domku pytle. Když tam nějací vojáci
umřeli, tak je chudáky pochovávali na hřbitově jen tak v pytlích. Byli jsme se
tenkrát dívat přes hřbitovní zeď. To mně bylo tak patnáct - šestnáct let. Vždycky
stříleli tu salvu. Ale mohli ty flinty taky obrátit! To by nebyl ani jeden z nás.
Hrozné to bylo tenkrát 5. května 1945 na konci války pod lípami v klášteře.
V Hlinkách někdo zastřelil německého vojáka. Říkalo se, že to byli partyzáni, ale
kdovíjak to bylo. My jsme se tam byli podívat, ale moc blízko jsme nešli. Muži
z Předklášteří stáli v řadě podél lip v Porta coeli, tam jak se jde do kostela, po
pravé straně. Každý desátý měl být za trest zastřelený. Můj bratr zrovna jel s
dřevem z Paní hory (tak se jmenoval nějaký kopec u Železného). On jezdil u lesů.
Jel do „Kláštera“ přes Tišnov a tam mu řekli: „Nejezdi tam, budeš zastřelené“. Tak
se vrátil zpátky do Paní hory. Říkalo se, že to budou druhé Lidice. Zaplaťpánbůh,
nebyly. Ten pan prelát v klášteře to zachránil. On na ně německy. Říkal jim, že
nikdo z „Kláštera“ to neudělal. Zaručil se za ně. Tak to dobře dopadlo. Dívali jsme
se od brány, ale bylo to nebezpečné. Byla tam připravená skupina vojáků, měli
flinty. Kdyby je obrátili proti nám, tak jsme byli všichni mrtví.
(Pokračování příště)

Zapsala M. Kulhánková

100 let od začátku 1. světové války
V letošním roce si připomínáme smutné 100. výročí začátku jednoho z nejtěžších
období v dějinách naší země – 1. světové války. V obci Předklášteří zasáhly
válečné tragické události téměř každou rodinu. Zmiňují se o nich tehdejší starosta
Předklášteří pan Rudolf Klátil v knize Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera
„Porta coeli“ a v „Rodinné kronice“ a pan Dr. Karel Šikola v předmluvě ke knize R.
Klátila. V úryvcích z těchto knih zaznívá, jak tuto krušnou dobu lidé v Předklášteří
prožívali: „Krátce před vypuknutím války byl uspořádán v Brně Sokolský slet,
kterého jsem se také v kroji zúčastnil, na němž nám byla oznámena sarajevská
vražda a slet byl z nařízení úřadů přerušen.“ (R. Klátil)
„Když za krásného slunného odpoledne 28. června 1914 pod pružnými kroky
vyrovnaných šiků Sokola po prvé zakolísala půda nedobytné bašty německého
Brna, nikdo netušil, že za necelý měsíc nastane počátek katastrofy téměř celé
Evropy. Nedokončila se na sletě sokolském projektová cvičení, neboť na blízkých
jezdeckých kasárnách zavlál černý prapor zvěstující blízkou pohromu.
Den 26. červenec 1914, počátek strašlivé světové války, zůstane v mysli všech
obyvatelů Evropy zapsán písmem nezničitelným. Byl to první den částečné
mobilisace, která 1. srpna 1914 byla rozšířena na všeobecnou.“(K. Šikola). „Po
návratu z Dzieditz jsem pak úřadoval jako starosta zase dále. Jaké to však bylo
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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úřadování, když z celého zastupitelstva čítajícího 12 členů, zůstalo doma jen 6.
Radní Nehyba zemřel, raněn byv mrtvicí v Brně, Sládek K. jako druhý radní musel
narukovat, Borkovec byl narukován od počátku války a tak jsem musel veškerou
práci dělat sám.“ (R. Klátil)
„Dne 9. února 1916 byl jsem při odvodech obecních funkcionářů v Brně také
odveden. Podotýkám, že z celého okresu dostavivší se starosti i radní byli
odvedeni, toliko jeden z kterési malé obce, poněvadž byl bez nohy, byl uznán za
neschopného. Byl jsem však jako starosta bez radních vyreklamován a od konání
vojenské služby osvobozen. Hejtman Kračmar byl hned nato přeložen a jeho
nástupce Bartoš prohlásil, že jsem nepostradatelný, poněvadž jsem byl také
členem různých komisí, jako zásobovací, vyživovací, masné, rekvisiční a ještě
jiných, také jsem měl na starosti vyplácení podpor narukovaných vojáků. Tenkrát
jsem byl na hejtmanství skoro denně.“ (R. Klátil)
„Místní zásobování obyvatelstva, hlavně moukou měli čtyři místní obchodníci:
Nehyba, Kolbábek, Šikula a Škárová. Poněvadž se množily stížnosti na špatná
zásobování od obchodníků, zažádal jsem hetmana Bartoše za zřízení obecní
prodejny v domě u Borkovců, kde byl zařízený volný krám. Prodejna byla
povolena a začalo se prodávat.“ (R. Klátil)
„Z obce Předklášteří bylo celkem narukováno 236 vojáků, po nichž bralo 251 rodin
podporu a celkem z narukovaných padlo nebo následkem válečných útrap
zemřelo 47. Podpora se vyplácela každých čtrnáct dnů, pro peníze, vždy několik
tisíc korun jsem si chodil na berní úřad v Tišnově.“ (R. Klátil)
Plné nadějí na šťastný návrat domů byly dopisy, které psali vojáci svým blízkým
z fronty. Na konci války však téměř v každé rodině v Předklášteří oplakávali
někoho z příbuzných, který se z bojů, které se zpočátku zdály být záležitostí
několika měsíců, již nevrátil.
M. Kulhánková
Velmi dojemné, plné lásky a nadějí na návrat byly dopisy vojáků, které psali svým
rodinám z fronty:
Toto je doslovný přepis textu na pohlednici s vlastní fotografií, kterou poslal své
manželce pan Josef Večeřa, krejčí z Předklášteří:
Josef Večeřa
K u K. Korps.
Telg. Abt. 17.III zug.
Feldpost. 200.

Feldpost Wohlgbor.
Frau Anna Večeřa
in Vorkloster 83
bei Tischnovitz
Mähren16.7.1916

Draze mylovaní ženuško a děti!
Přeji tobě ke Tvymu svátku mnoho zdravý a boží požehnání by nám dal pan Buh
ty radosti bychom se mohly zasi všeci zdravy a šťastně z hledati.
Ty my píšeš, že ja Tobě nic nepiši, ale ja jsem Tobě hned nato psaní odepsal,
prosím Ti jak to obdržíš hned mi odepiš.
Srdečně Vás všecky zdravý a libá,Josef.
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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(Draze milovaní ženuško a děti!
Přeji Ti k Tvému svátku mnoho zdraví a Boží požehnání, aby nám dal Pán Bůh ty
radosti, abychom se mohli zase všichni zdraví šťastně shledat.
Ty mi píšeš, že já Ti nic nepíši, ale já jsem Ti hned na Tvé psaní odepsal. Prosím
Tě, jak toto obdržíš, hned mi odepiš.
Srdečně Vás všechny zdraví a líbá Josef )

Pomník padlým
Na tichém místě v areálu kláštera Porta
coeli v Předklášteří byl před 90 lety na
památku obětem 1. světové války z naší
obce odhalen Pomník padlým.
O stavbě důstojného pomníku všem padlým
z obce Předklášteří, kteří „osudem určeni
byli k tomu, aby na válečném poli svoje
životy obětovali za svobodu svého národa“,
se začalo pomýšlet po prohlášení naší
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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samostatnosti v roce 1918. Nebylo však dost prostředků a zdálo se, že úvaha o
uskutečnění stavby byla zapomenuta. V roce 1922 však podal radní obce
Předklášteří p. Ed. Tengler návrh, aby se této záležitosti ujalo obecní
zastupitelstvo. Návrh byl přijat a pánové MUDr. K. Šikola, Ed. Tengler a Jan Holas
byli pověřeni zajištěním potřebných prací. Později bylo zásluhou p. Dr. Šikoly
sestaveno „Sdružení pro postavení pomníku“, do kterého byli přibráni zástupci
všech místních spolků.
Na první schůzi všechny překvapil a dojal první dar 1000 Kč, který odvedli
mládenci jako čistý zisk z hodové zábavy, a dar 50 Kč odevzdaný školními dětmi
jako výtěžek z dětského divadla. Konaly se sbírky a hledalo se vhodné místo.
Klášterní správa Porta coeli vyšla ochotně vstříc a architekt p. Mráček z Brna
schválil vybrané místo v areálu kláštera. Doporučil akad. sochaře Václava H.
Macha, podle jehož návrhu s nápisem Mrtvým tvůrcům a za jehož dozoru provedl
stavbu pomníku z umělého kamene akad. sochař J. Rejnart z Brna.
Dne 28. října 1924 uspořádalo obecní zastupitelstvo v Předklášteří slavnost
odhalení pomníku. Již 26. října se při této příležitosti konalo v sále dětské osady
města Brna (bývalá Bauerova vila) slavnostní divadelní představení „Václav
Hrobčický z Hrobčic“. Hlavní slavnost začala 28. října v 10 hod. shromážděním
všech spolků a honorací v sále dětské osady, odkud vyšel průvod k pomníku
zahalenému černou rouškou. Všechny přítomné přivítal předseda sdružení Dr.
Šikola, po něm převzal slovo slavnostní řečník Dr. A. Seyfert, který zdůraznil
dějinný smysl stavby pomníku a poté vzpomněl zástupce vojenského velitelství
z Brna pl. Dr. Navrátil padlé hrdiny. Za zpěvu sboru, který zapěl dojemný Prausův
„Chorál Čechů“, byla rouška pomníku odhalena. Na závěr starosta Předklášteří p.
Karel Kopřiva předal pomník obci a poděkoval všem, kteří se o jeho stavbu
zasloužili. Po skončení posledních tónů hymny „Kde domov můj“, zpívané
pěveckým sborem, byla slavnost ukončena.
Všichni věřili, že se lidstvo poučilo a již nikdy nedopustí, aby se válečné hrůzy
opakovaly. Jak se mýlili! Již za dvacet let prožívali další hroznou světovou válku.
Původně vsazená kovová jména padlých na pomníku byla odstraněna za druhé
světové války. V roce 1998 byl pomník na náklady obce Předklášteří opraven a
rekonstruován akad. sochařem P. Bortlíkem. Podle návrhu akad. malíře
Emanuela Ranného st. jsou na nové žulové pamětní desce umístěné před
pomníkem uvedena jména padlých z obce v obou světových válkách.
Další rekonstrukce pomníku proběhla na náklady obce v letech 2008 -2010.
Pomník byl vyčištěn, opravu sochy anděla provedl restaurátor p. Leitgeb.
Zkuste si někdy najít volnou chvilku, projděte památnou lipovou alejí v
areálu Porta coeli až k Pomníku padlých, přečtěte si jména obětí dvou světových
válek a věnujte tichou vzpomínku lidem, kteří kdysi žili jako my v Předklášteří. Ve
dvou krutých světových válkách obětovali své životy a nebylo jim dopřáno vrátit se
ke svým blízkým do naší krásné obce.
(Podle knih Rudolfa Klátila Paměti obce Předklášteří a tišnovského kláštera Porta
coeli a Rodinná kronika)
M. Kulhánková
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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............. ............... SPOLEČENSKÁ RUBRIKA . ...........................

VZPOMÍNÁME
10.10.2014, by se naše maminka, babička,
prababička a praprababička Jaroslava Hájková
dožila 90 roků.
23.6.2014 uplynulo 6 roků od úmrtí našeho
tatínka, dědečka, pradědečka a
prapradědečka Jiřího Hájka
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Vlaďka s rodinou

Členky sociální komise byly blahopřát paní Loubalové, která oslavila 80 roků
v péči sestřiček v domově na Žernůvce. My se k přání také připojujeme.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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TRADIČNÍ KOŠT SLIVOVICE V ŽELEZNÉM
Letošní už 6. ročník koštu slivovice byl obohacen o připomínku zahájení
1. světové války v roce 1914. K akci se připojilo také město Tišnov, kde celá akce
v dopoledních hodinách začala vystoupením kapely „Švejkův c.k. šraml“ s téměř
pravým Švejkem, který je v našich zemích často považován za symbol té doby.
Kapela zahrála Rakousko-uherskou hymnu a Josef Švejk vypálil čestnou salvu.
Na náměstí probíhaly dobové trhy a promenádovaly se dámy v dobovém
oblečení.
Odpoledne akce pokračovala průvodem s koňským spřežením od parkoviště u
nového tišnovského hřbitova do Železného, kde byl položen věnec k pomníku
padlých v 1. světové válce a opět zazněla Rakousko–uherská hymna v podání
Švejkovy kapely a čestná salva v podání Josefa Švejka, která málem způsobila
splašení koní. Tohoto aktu se také zúčastnil JUDr. Stanislav Polčák, poslanec
parlamentu ČR a v současnosti zvolený poslanec Evropského parlamentu.
Po slavnosti pokračoval tradiční košt slivovice, jehož vítězem se letos stal pan
Ladislav Uher z Borače. Na druhém místě se umístil Ing. Synek z Kalů a třetí
místo patřilo panu Ladislavu Tichému z Dolních Louček.

Letošní košt slivovice byl
spojen se vzpomínkou na
zahájení 1. světové války

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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DĚTSKÝ DEN VE ŠTĚPÁNOVICÍCH 1. 6. 2014
Muzeum Brněnska připravilo v jarních měsících výstavu o sportu na Tišnovsku a
Mikroregion Porta byl požádán o spolupráci při organizaci oslav Dne dětí, který
měl být jako doprovodná akce výstavy Kola a kolečka. Na jednání správní rady
MP se k této akci připojily obce Předklášteří a Štěpánovice, které přislíbily
podpořit tuto činnost organizačně i finančně. Firma Mertastav již dříve nabídla
spolupráci při zajištění moderátorů pořadu a kulturní vložky se skupinou Maxim
Turbulens. Firma také tyto aktivity plně financovala. Aktivně se do příprav zapojila
také TJ Sokol Předklášteří, která letos upustila od pořádání sportovního dne, který
právě tato akce nahradila. Nedělní odpoledne nás přivítalo na cyklostezce u
štěpánovického hřiště, kde bylo postaveno podium pro vystupující, a kde se celá
akce odehrávala. O občerstvení závodníků i rodičů se postarali štěpánovičtí hasiči
a organizace závodu byla zase plně v rukou pana Ing. Vejrosty s pomocníky také
ze Štěpánovic. Závodníci byli rozděleni do sedmi kategorií od nejmenších
závodníků na odrážedlech až po dvanáctileté a třináctileté borce na velkých
kolech. Podle stáří závodníků byla také volena náročnost tratě. Ti nejmenší
bojovali o umístění na předních místech na trati o délce 50 m a nejstarší závodníci
se utkali na okruhu o délce téměř 3km. Všichni účastníci byli odměněni drobným
dárkem pro vybavení kola a vítězové si vybojovali tričko s logem Porty, a další
ceny, které jim předávali pánové Dejdar a Vacek, herci z Prahy, kteří celé
odpoledne moderovali. V závěru odpoledne měl být ještě pro děti připraven
upoutaný horkovzdušný balon, ze kterého se mohli účastníci podívat z výšky po
krajině. Bohužel z důvodu zesilujícího větru a ohrožení bezpečnosti musela být
tato produkce zrušena. Závodu se zúčastnilo téměř 200 závodníků a celá akce se
podle názoru návštěvníků i pořadatelů vydařila. Poděkování patří všem
pořadatelům a sponzorům a je na zvážení, zda také v příštím roce by se podobná
akce na oslavu dne dětí neměla zopakovat.

Před startem panovalo napětí a samotný start připomínal velké závody.

Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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Pánové Dejdar a Vacek se celé odpoledne starali o zábavu dětí i dospělých

MIKROREGION PORTA V RUMUNSKU A SRBSKU
Mikroregion
Porta
spolupracuje
s některými
obcemi
v rumunském
Banátu již několik roků. Uskutečnili se již
mnohá
setkání
mezi
občany
i
regionálními politiky, podařilo se mnoho
zajímavých akcí, ať už to byla společná
výstava MP a Klubu přátel fotografie
Tišnov v galerii Diana v roce 2008, nebo
česká zabíjačka ve Svaté Heleně, kde
byly vystaveny fotografie z této výstavy,
které dnes, vystaveny na chodbě
helenské školy, představují pro místní
obrazovou kroniku jejich obce a jejich krajiny, kde se také mnohé změnilo, anebo
pomoc při zajištění hasičského auta pro obec Svatou Helenu. Zájezd, který se
uskutečnil začátkem května měl trochu jiný cíl. Při březnové návštěvě, kdy
starostové Předklášteří a Železného byli dojednat program zájezdu a při té
příležitosti navštívili také krajany v českých obcích v Srbsku v Krušici, Bele Crkvi a
také Češkém Sele, kde byli požádáni, zda by u nás bylo možné posbírat ojetá a
nepotřebná jízdní kola a přivést je k nim. Kola by byla využívána studenty, kteří
jim v letních měsících vypomáhají na polích a ve volném čase by mohli zajíždět
k nedalekým jezerům užívat prázdnin. Pozváni na zájezd byli také starostové
okolních obcí mimo MP, aby mohli porovnat život u krajanů a dozvědět se,
s jakými problémy se potýkají oni a porovnat je s úkoly, které řešíme my.
V neposlední řadě nás čekala už třetí česká zabíjačka v Banátu.
Odjížděli jsme od nás za chladného deštivého počasí v pozdních večerních
hodinách, abychom po příjezdu na místo a ubytování se v rodinách, mohli ještě
dohodnout program na příští den a porozhlédnout se po okolní krajině. Přivítalo
nás nádherné jarní počasí s rozkvetlými a tymiánem vonícími loukami,
s pasoucími se koňmi, krávami a ovcemi na nich. Někteří z nás vyšli na vyhlídku,
Příspěvky posílejte: obec@predklasteri.cz
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což je místo s nádherným rozhledem na mohutný Dunaj, který zde vytváří jezero o
šířce 5 km, na zříceninu hradu Golubac na srbské straně a na úžasné a
nepřehlédnutelné zelené plochy pastvin nad Svatou Helenou. Tento pohled je
bohužel rušen 23 větrnými elektrárnami, které zde před třemi roky postavila
elektrárenská společnost.
Druhý den část účastníků odjela s místním přepravcem a obchodníkem Štěpou
do obce Rovensko, odkud je čekal pěší třicetikilometrový výlet zpět na Svatou
Helenu, s přespáním u pekaře Nedvěda v obci Gernik a část odjela autobusem do
Srbska k předání jízdních kol. Srbsko není součástí EU, a proto jsme měli obavy,
jak dopadneme s koly na hranicích. Prohlídka byla důkladná, dotazy nepříjemné,
ale nakonec nás po asi hodinové pauze ostražití celníci pustili na území Srbska i
s koly. Češko Selo není daleko od hranic, tak jsme už před polednem zastavili na
náměstíčku, kde se kromě kostela, sokolovny a místního muzea klidně popásají
krávy, husy a pobíhají slepice. Pan Ladi Tesař, předseda místního společenství
Čechů s manželkou nám ukázal jejich muzeum, které vybudovali ve zrušené
škole. V muzeu jsou sbírky zemědělského nářadí, které místní využívali od
příchodu do Srbska. Předali jsme jim kola a také odpadkový koš, který daroval
mikroregion Porta, který využijí jako příslušenství posezení před muzeem. Před
odjezdem jsme neunikli posezení u tradičního kalvádosu a výborných uzenin na
obložených talířích.
Za naší nepřítomnosti bylo ve Svaté Heleně na dvorku u Salabů poraženo
prasátko, čehož se ujal starosta z Lomničky pan Králík s pomocníky. Navečer byly
připraveny zabíjačkové hody, a protože byli všichni hodně unaveni, tak většina
brzy odešla ulehnout ke spánku k rodinám, kde byli ubytovaní. Na sobotu jsme
dohodli odvoz zbývajících návštěvníků do obce Gernik, odkud část absolvovala
vycházku do údolí U Petra, kde jsou stále ještě ke mletí využívané vodou
poháněné mlýnky, ostatní se vydali na patnáctikilometrový pochod zpět na Sv.
Helenu. Odpoledne jsme se všichni sešli opět na dvoře u Salabů, kde pokračovala
likvidace dobrot z prasátka. Večer jsme navštívili zdejší školu, kterou nás provedl
a s výukou seznámil pan ředitel Roch. Při návštěvě školy jsme předali propagační
materiály z obcí MP a také z Jihomoravského kraje, který na zájezd finančně
přispěl panu řediteli a také starostovi obce Coronini panu Ille Bobescu, který nás
poctil svojí návštěvou. Večerní program zpestřilo vystoupení žáků ZUŠ z Víru,
kteří přilákali před zdejší obchod domácí i turisty koncertem na akordeony. Pozdní
večer byl ve znamení loučení a to loučení velice veselého, zejména díky dvěma
litrům slivovice, který nám přinesl pan starosta z Coronini.
Neděle byla dnem odjezdu. Mnozí navštívili bohoslužbu ve zdejším kostele a po
jejím skončení jsme zamávali přátelům i krajině a vydali se k domovu.
Jaké byli poznatky nových návštěvníků? Krásná krajina, přívětiví a pohostinní lidé,
těžký život v obcích, které se pomalu vylidňují zejména odchodem mladých lidí
zpět do domoviny svých předků, zoufalá zdravotní péče, cesty do obcí, kde naše
polní cesty můžeme ve srovnání s těmito nazvat dálnicemi ale výborné domácí
sýry, klobásky a další dobroty, které nám domácí předkládali. Všichni se shodli na
tom, že naši občané by si měli více vážit toho, co mají doma, přes všechny
nedostatky, které někdy oprávněně kritizují
an
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