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Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní první
číslo obecního zpravodaje v nové podobě. Připravila jej pro Vás
redakční rada, která je součástí kulturní komise. Naší snahou
bude připravovat pro Vás časopis moderní, pestrý, časopis, který
bude přinášet jednak informace, které by Vám měly ulehčit
orientaci ve vyřizování Vašich každodenních záležitostí, dále
pestřejší informace ze života obce, školy, kulturního dění nejen
v obci, ale také v obcích Mikroregionu Porta. Jak se nám to bude
dařit, to posoudíte sami. Uvítáme Vaše náměty, připomínky a
spolupráci při tvorbě dalších výtisků. Letošní zima dětem příliš
zimních radovánek nepřinesla. Jaro již klepe na dveře a měli bychom si říci, co můžeme
udělat pro to, aby se v naší obci všem lépe žilo a byla ještě krásnější a přitažlivější pro
návštěvníky. Komise ekologie a veřejného pořádku pro Vás připravila soutěž „ O nejhezčí
rozkvetlé okno“, s jejímiž podmínkami se máte možnost v tomto čísle seznámit. Co můžeme
ale udělat všichni pro zvelebení obce? Myslím si, že mnoho. Líbí se Vám psí exkrementy na
chodnících nebo trávnících? Nebo znečištěné a poškozené autobusové zastávky? Kdo je
ničí? Komu vadila popínavá rostlina na žebříčku před obecním úřadem tak, že ji u kořenů
odřezal? Kdo krade mříže na kanálových vpustích nebo okapy v Porta coeli? Děkuji všem
občanům, kterým není lhostejné toto ničení a všímají si těch, kteří poškozují to, co musí jiní
za nemalé peníze napravovat. Když budeme všichni slepí a hluší, tak budeme stále šlapat
v psích výkalech, okna nám nerozkvetou a záhony budou pošlapané.
Jen stručně se zmíním o tom, co nového se v letošním roce chystá pro zvelebení obce.
V létě by měla být zahájena oprava komunikace, chodníku a osvětlení na ulici Nezvalova,do
poloviny roku bude dokončena výstavba víceúčelového hřiště u školy, připravuje se oprava
střechy na budově ZŠ a DD a další etapa výměny oken v ZŠ, vybavení MŠ novým
nábytkem, v obecní knihovně chystáme využití PC pro evidenci a rezervaci knih a vytváří se
nové internetové stránky obce. Mimo těchto akcí jsou v plánu dalších udržovací práce,
které bude nutné v průběhu roku provést.
Přeji Vám pěkné Velikonoce, hodně jarního sluníčka a příjemné prostředí pro náš život
v obci.

Ze zákona č.128/2000 Sb.o obcích
1)
2)
1)
2)

§ 117
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá
stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
§ 122
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány komise. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise radě obce.
Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti
podle § 103 odst. 4 písm. c).
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Složení výborů

předseda
členové

Výbor kontrolní a
revizní

Výbor finanční

František Hanák

Marie Hliněnská

Jaroslav Pařízek

Dana Večeřová

Ing. Petra Jůzová

Věra Valentová

Složení komisí
Komise
sociální
předseda

členové

Květoslava
Schallerová
Stanislava
Valentová
Jana
Pařízková
Zdena
Procházková
Eva
Bílková
Marta
Doležalová
Božena
Fialová

Komise
kulturní
a školská
Dagmar
Kopřivová
Ing.Eva
Bauerová
Jarmila
Baksová
Mgr. Hana
Kolaříková
Mgr. Marie
Kulhánková
Eva
Opltová
Jana
Prokopová
Andrea
Topinková

Komise
pro sport
a mládež
Pavel Ivánek
Mgr. Ilona
Krausová
Iveta
Nováková
Oldřich
Bednář
Mgr. Jiří
Šebek
Jiří
Vejrosta

Komise
veřejného
pořádku a
ekologická
Ing.Monika
Špačková
Ing.Jan
Večeřa
Ing.Lubomír
Buček
Daniela
Vojtová

Komise povodňová
předseda

Antonín Nahodil

místopředseda

Ing.Oldřich Merta
Jindřich Bauer

členové

Jaromír Kolář
Marie Hliněnská
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Komise
stavební
Ing.Oldřich
Výleta
Ing.František
Brázda
Kamil Bednář
Ing. Josef Šír
čestný člen
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Z jednání zastupitelstva obce…

……………….

Zápis č.3/2007
o průběhu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří, konaného dne 23.února
2007 ve společenském sále obecního úřadu
Starosta Antonín Nahodil zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří v 18.00 hod.
přítomni: dle presenční listiny
omluveni: D.Kopřivová
dále přítomen 1 host
Starosta přivítal přítomné členy Zastupitelstva obce Předklášteří a přítomné občany.
Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního
úřadu od 1.2.2007. Veřejné zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 13 členů a Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta určil zapisovatelkou pí S.Valentovou.
Starosta přednesl návrh programu zasedání.Zastupitelstvo obce schválilo program
zasedání ZO s doplňky:
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
-Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: J. Bauer, Ing.O.Výleta
a ověřovatele zápisu ve složení: P. Ivánek, J.Kolář.
-Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
-Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o činnosti rady do 20.2.2007.
-Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce za r.2006.
-Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ v r.2006 a ukládá
starostovi projednat závěrečný účet s ředitelkou školy.
-Ukládá starostovi projednat rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2007.
-Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.7.
-Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2007 se zapracovanými úpravami.
-Příjmy obce 14.289,7 tis., Výdaje 17.090,4 tis., Schodek - 2.800,7 tis.
Schodek bude uhrazen ze zůstatku, který vznikl k 31.12.2006
-Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný protokol inventur majetku obce.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě na čistění náhonu na částku
156.879 Kč a zmocňuje starostu k jeho podpisu.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou V.Maloň Universální
služby na opravu omítek v kotelně ZŠ a DD za cenu 45.613 Kč a souhlasí s uzavřením
smlouvy na odstranění zeminy a vysušení zdi za cenu 11.764,-Kč a zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Vítězslav Maloň Universální služby na provedení opravy opěrné zídky na ul.Nezvalova za cenu 52.707,-Kč a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na stavbu přístupové cesty k dětskému hřišti s firmou V.Maloň Universální služby za cenu 18.581,- Kč a zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
-Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oslovit další firmy s poptávkou na opravu
střechy ZŠ a DD.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na dosadbu zeleně v obci za cenu
36.855,- Kčs firmou TIPA HORTEX a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na ošetření stromů v areálu ZŠ a
DD s firmou Doležal a Malý za cenu 52.000.- Kč a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy. Ukládá jednat s vlastníkem areálu Porta coeli o ošetření stromů a ve spolupráci s PC požádat o dotaci na tyto práce.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem vyřazené čekárny za 2.000 Kč a souhlasí
s nákupem nové čekárny.
-Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním o bezúplatném převodu komunikace
p.č. 761/1 na Nivě do majetku obce.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s odpisem majetku (plynový kotel a kožené křeslo) a
pohledávek ve výši 5.200 Kč
ukládá řešit problém neuhrazených poplatků za likvidaci PDO
-Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou odměn členům ZO, které jsou provedeny
nařízením vlády č.614/2006 Sb.
souhlasí s krácením odměn za neúčast na zasedáních ZO dle předloženého návrhu a
bere na vědomí, že do 31.12.2006 byl starosta neuvolněný funkcionář a od 1.1.2007 je
starosta uvolněný.
-Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Mikroregionu Porta na přípravu projektu ROP
(přemostění řeky Svratky, propojení cyklotras, dovybavení víceúčelového hřiště,
rekonstrukce účelové komunikace)
deleguje na Valnou hromadu dne 5.3.2007 A.Nahodila, Ing.O.Mertu, M.Hliněnskou.
-Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výměny vodovodních přípojek před
připravovanými opravami komunikace a chodníků na ul. Nezvalova a Šafránice a
ukládá vyvolat jednání s vlastníky vodovodních přípojek u RD.
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění veřejné výzvy na obsazení místa
odborného referenta obecního úřadu.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s výši příspěvku 22.100 Kč na LSPP
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o registraci zpravodaje, změnách
v obsahu a grafické úpravě obecního zpravodaje a schvaluje nový název „Život obce
Předklášteří“
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání s vedením firmy Lomy
s.r.o.dne 22.2.2007
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pana F.Hanáka na svolání brigády zastupitelů
dne 24.3.2007 na provedení úklidu okolí budovy OÚ.
Účast přislíbilo všech 14 přítomných členů ZO.
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OZNÁMENÍ O JARNÍM SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
místo sběru :

garáže v parku ZIŠ – vjezd z ulice Komenského

doba sběru:

čtvrtek 22.3.2007
pátek 23.3.2007
sobota 24.3.2007

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD – v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat: oleje,
brzdové kapaliny, barvy,ředidla a jiné chemikálie v uzavřených nádobách, včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, suché monočlánky, galvanické články,
agrochemické odpady (hnojiva), léky
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, pračky, myčky
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény
Spotřebitelské zařízení: televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia)
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky
PODMÍNKOU PŘIJETÍ VÝROBKU V RÁMCI ZPĚTNÉHO ODBĚRU JE KOMPLETNOST
ZAŘÍZENÍ !!!!!!(NAPŘ. U LEDNICE-MOTOR, CHLADÍCÍ OKRUH A KOMLETNÍ SKŘÍŇ)
Neberou se pneumatiky , jejich odběr je povinností prodejce tohoto zboží!!!
Dále uvádíme nejbližší sběrné středisko, kde je možno kdykoliv během roku za poplatek
provést likvidaci odpadů mimo vyhlášené termíny.
SITA CZ a.s., ul.Wágnerova 1543,Tišnov: Doba sběru:
Po - 700 - 1630

Út až Pá - 700 - 1500

každá sudá sobota - 800 - 1130

Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Beton
Cihly
Směsné stavební a demoliční odpady
Pneumatiky osobní
Pneumatiky nákladní
Biologicky rozložitelný odpad
Vyřazené elektrické a elektron. zařízení
obsahující nebezpečné látky
Vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorovodíky (lednice s freonem)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Katalogové číslo
20 03 01 „O“
20 03 07 „O“
17 01 01 „O“
17 01 02 „O“
17 09 04 „O“
16 01 03 „O“
16 01 03 „O“
20 01 02 „O“

MJ
t
t
t
t
t
ks
ks
t

Cena za MJ bez DPH

20 01 35 „N“

kg

8,00 Kč

20 01 23 „N“

ks

655,00 Kč

15 01 10 „N“

kg

13,50 Kč

Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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1.920,00 Kč
27,00 Kč
53,00 Kč
1.550,00 Kč

Život obce Předklášteří
Olověné akumulátory
Barvy, lepidla a pryskyřice obs. neb. látky
Jiná nepoužitelná léčiva
Absorpční činidla, filtr. mat., čistící tkaniny
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16 06 01
20 01 27
20 01 32
15 02 02

„N“
„N“
„N“
„N“

kg
kg
kg
kg

0,80 Kč
13,50 Kč
20,00 Kč
13,50 Kč

MÁTE ZAPLACENÉ VŠECHNY POPLATKY ?

Vzhledem k navýšení ceny za odvoz odpadů během uplynulých 10 roků byla v roce 2006
provedena změna výše poplatku za hřbitovní služby. V této souvislosti byl rozeslán dodatek
ke stávající smlouvě o pronájmu hrobových míst, který je nutno podepsat a vrátit zpět na
obecní úřad. V případě, že nájemce uvedený ve smlouvě zemřel, je nutné sepsat novou
smlouvu.Současně s dodatkem (smlouvou) byla zaslána faktura na úhradu za pronájem
hrobového místa a hřbitovní služby. Při kontrole plateb bylo zjištěno, že ještě nebyly
uhrazeny všechny pohledávky. Žádáme nájemce, kteří dosud platbu neprovedli, aby tak
učinili co nejdříve.
Do konce měsíce března musí být uhrazeny poplatky za
likvidaci odpadů a poplatek za psa. Připomínáme, že pro letošní
rok je výše poplatku za likvidaci odpadu 440,- Kč za každou
osobu, která je trvale hlášena k pobytu v obci Předklášteří a 230,Kč za rekreační dům nebo chatu. Ostatní výše poplatků se
nemění. Dále připomínáme, že v měsíci dubnu budou
k vyzvednutí na Obecním úřadě v Předklášteří složenky na
úhradu daně z nemovitostí. Jejich úhrada musí být provedena do
konce měsíce května. Poštovní poukázky se uhrazují na poště a
jsou osvobozeny od poplatku.
…

.

…

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ BEZ STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem
31. prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů.
občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 - skončí platnost
nejpozději dne 31. prosince 2007,
Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu
nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu na nich uvedenou)
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový)
se nevybírá správní poplatek...………………………………………………………… …..
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny
řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Bližší informace
naleznete na www.mdcr.cz, případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu
dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny
s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez
platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím,
s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku Co potřebujete k výměně? - řidičský průkaz s končící platností
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- platný doklad totožnosti(občanský průkaz,pas)

…

…

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu. Tito odběratelé by si měli ohlídat dva důležité termíny, a sice 1. červenec 2007
a 1. leden 2008.
„Povinnost mít povolení k odběru a vypouštění vod ukládá vodní zákon. Vodu jako cenný
přírodní zdroj musíme chránit a k tomu je zapotřebí mít dobrý přehled o jejím využití, což
je i smyslem tohoto opatření. Za povolení se nic neplatí, a to jak v případě jeho vydání či
prodloužení.“
A.Fyzické osoby nepodnikající,
Pokud odběr vody slouží pro jednotlivé domácnosti jako voda na pití, na vaření, dále
užitková, např. na splachování WC, zalévání zahrady, k napájení zvířectva atd.
A1) V případě studny, ze které je voda odebírána a u níž je v případě potřeby možno
doložit, že studna byla vybudována před rokem 1955 (prohlášení, dokumentace ke stavbě,
svědecká výpověď, zmínka v kupní smlouvě, dědictví atd.) , NENÍ nutno o povolení
žádat. V tomto případě se studna i odběr z ní považuje dle výkladu zákona za povolený.
A2) Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě
platného povolení. Pokud bylo toto povolení vydáno (mohlo se jednat o vyjádření obce,
stavební komise národního výboru, stavebního úřadu), jeho platnost po 1.1.2008 nezaniká.
A3) Pokud povolení nebylo vydáno vůbec, tzn., že studna byla udělána „na černo“, a voda
je odebírána pro potřeby domácnosti uvedené v bodě A), je potřeba o povolení odběru
požádat vodoprávní úřad. Předtisk žádosti s uvedenými přílohami lze získat na internetové
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz

-7-

Život obce Předklášteří

2007

adrese www.zanikpovoleni.cz nebo na internetových stránkách
www.tisnov.cz , event. na odboru životního prostředí MěÚ Tišnov.

města

Tišnova

B. Fyzická osoba podnikající, právnická osoba, obce, veřejné studny, skupinové
vodovody
Na odběr vody, která není odebírána pro potřeby jednotlivých domácnosti , a toto
nakládání – odběr provádí osoba fyzická podnikající nebo právnická, musí být platné
povolení k odběru. Kompetentní k povolení nakládání s vodami, včetně příslušných staveb
toto nakládání umožňující, je odbor životního prostředí MěÚ Tišnov.
B1) Povolení k odběru bylo vydáno. V případě, že existuje k tomuto nakládání s vodami
povolení, které nabylo právní moci před 1.1.2002, lze o prodloužení jeho platnosti požádat
do 30.6.2007. Předtisk žádosti s uvedenými přílohami lze získat na internetové adrese
www.zanikpovoleni.cz nebo na internetových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz .
Pokud tak nebude učiněno, jeho platnost k 1.1.2008 zaniká, je třeba požádat o povolení
nové.
B2) Povolení k odběru nebylo vydáno. V případě, že k tomuto nakládání s vodami
povolení neexistuje, nebo se jej nepodaří dohledat, musí být požádáno o povolení nové.
Předtisk žádosti
s uvedenými přílohami lze získat
na internetové adrese
www.zanikpovoleni.cz nebo na internetových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz .

…

…

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Od 2.ledna 2007 bylo zřízeno detašované pracoviště Rejstříku trestů a to na ulici Husové
č.15 (budova Krajského soudu), kde žadatel obdrží výpis z rejstříku trestů na počkání.
Není tak v tomto případě potřeba ověření totožnosti a správnosti údajů na žádosti příslušným obecním úřadem. Toto provedou přímo pracovníci Rejstříku trestů. Kolkovou známku
v hodnotě 50,-Kč lze koupit v blízkosti tohoto pracoviště, případně na kterékoliv poště.
Úřední hodiny pobočky Rejstříku trestů v Brně:
Pondělí:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

13.00-16.00
13.00-15.00
13.00-16.00
13.00-14.00
13.00-14.00

Při podání žádosti předloží občan průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz
o povolení k pobytu cizince). V případě, že žádost o výpis z RT podává jiná osoba, předkládá tato osoba plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Chybí-li v průkazu totožnosti jeden
z údajů, jako je jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství, předloží žadatel nebo jeho zmocněnec rodný či oddací list. Doklady se
předkládají v originále nebo v ověřené kopii, případně přeložené do českého jazyka.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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… INFORMACE O ZMĚNÁCH V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
UPRAVUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ PÉČI OD 1.LEDNA 2007

Dnem 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten
zavedl novou dávku s názvem příspěvek na péči. Náleží osobám starším jednoho roku
závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Jeho smyslem
je to, aby si občan sám mohl vybrat, kdo (a popřípadě kde) o něho bude pečovat. Výše
příspěvku je jiná u občanů do 18-ti let a jiná u občanů starších 18-ti let, a to podle čtyř
stupňů závislosti.
Do 18-ti let se tedy jedná o:

STUPEŇ I - 3000Kč (lehká závislost)
STUPEŇ II - 5000 Kč (středně těžká závislost)
STUPEŇ III - 9000 Kč (těžká závislost)
STUPEŇ IV - 11 000 Kč (úplná závislost)

Nad 18 let pak o:

STUPEŇ I
STUPEŇ II
STUPEŇ III
STUPEŇ IV

- 2000 Kč (lehká závislost)
- 4000 Kč (středně těžká závislost)
- 8000 Kč (těžká závislost)
- 11 000 Kč (úplná závislost)

Občanům, kteří měli před 1.1.2007 důchod zvýšený pro bezmocnost, se po tomto datu
jejich stupeň bezmocnosti automaticky překlopil do stejného stupně závislosti :
- I částečná do lehké
- II převážná do středně těžké
- III úplná do těžké
Tomu odpovídá i výše uvedeného příspěvku na péči.
Příklad:
- I stupeň částečná bezmocnost (480 Kč) je nyní hodnocena jako
lehká závislost (2000 Kč)
- II stupeň převážná (960 Kč) nyní jako středně těžká závislost (4000 Kč)
- III stupeň úplná (1700 Kč) nyní jako těžká závislost (8000Kč)
- o IV stupeň (úplná závislost – 11 000 Kč) musí občan požádat.
Občanům, kteří měli před 1.1.2007 důchod zvýšený pro bezmocnost a určitá osoba pobírala
při péči o ně příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, se po tomto datu jejich stupeň
bezmocnosti automaticky překlopil takto:částečná do středně těžké, převážná a úplná do
těžké
Příklad:
- částečná bezmocnost ( 480 Kč) + příspěvek při péči o jednu osobu
blízkou nebo jinou (5400 Kč) do středně těžké závislosti (4000 Kč)
- převážná (960 Kč) nebo úplná (1700 Kč) bezmocnost + příspěvek při
péči o jednu osobu blízkou nebo jinou (5400 Kč) do těžké závislosti
(8000 Kč).

Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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Zde je nutno upozornit na to, že osoba pečující o člověka s lehkou závislostí (nebo
s původně přiznanou částečnou bezmocností) nebude zdravotně ani důchodově pojištěna
(ostatní ano, ale pouze jedna pečující osoba).
Rodiče, kteří pečovali o dítě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou zdravotní
péči, pobírají od ledna na toto dítě příspěvek na péči ve výši 9000 Kč. O čtvrtý stupeň
(úplná závislost – 11 000 Kč) musí občan i v těchto případech požádat. Jinak proběhl
přechod automaticky.
Bližší informace o příspěvku na péči může občan získat na soc.odboru MěÚ v Tišnově.
Za Sociální komisi K.Schallerová

…

…

- Příště na téma „Pomoc v hmotné nouzi“

PSI MEZI NÁMI – PSÍ EXKREMENTY

V naší obci s námi žije 218 psů registrovaných na obecním úřadě. Každý se o svého
psa stará, krmí ho, a pokud pes nemá doma své stálé místo někde na dvorku, svého miláčka
chodí venčit. Ale při každé takové procházce nechá Váš přítel na různých místech také svůj
nelibě vonící „dáreček“. Tento dáreček nejenže zapáchá, ale je také plný nebezpečných
bakterií. Pokud se tak stane na odlehlých místech, exkrementy se za nějaký čas rozloží. Jiná
situace ale nastává, pokud se tak stane v místech, kudy běžně prochází více lidí – náměstí
a ulice naší obce. Na těchto místech má majitel psa povinnost odstranit psí výkaly, pokud je
tam jeho pes zanechal. Odstraněním se samozřejmě myslí sebrání a odhození výkalu do
odpadkového koše, ne posunutí hromádky přes okraj chodníku.
V dnešní době už existuje velké množství různých typů sáčků, které jsou navíc tak skladné,
že se vejdou do kapsy. Existují i speciální sáčky pro sbírání psích hromádek, které mají
lopatičku z kartonu pro snadnější použití, ale obyčejný mikrotenový sáček postačí. Takže
pro Vás, jako chovatele psa není vůbec žádný problém vzít si na procházku se svým
miláčkem několik takových sáčků do kapsy a v případě potřeby Vašeho psa je použít. Stačí
vzít sáček, navléci ho na ruku, sebrat jím psí hromádku, přetáhnout sáček zpět, zavázat ho
a odhodit do odpadkového koše nebo popelnice.
Tak bude zajištěna nejen čistota obce, ale i její vzhled a přiznejme si to i pověst.
Každému se už určitě stalo, že si takový dáreček donesl domů nebo do auta a pracně se ho
zbavoval. Za to nemohou psi, ale jejich majitelé, kteří hromádky neuklidí.
Za Komisi veřejného pořádku a ekologie Ing.Monika Špačková

…

… CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O ODPADECH …..
- dnes o snižování nákladů zvyšováním podílu tříděného odpadu

V každé domácnosti vznikají odpady, za jejichž likvidaci je občan povinen ze zákona
platit. Můžeme nějak tyto náklady snížit? Ano, a to pouze důsledným tříděním odpadů.
V našich popelnicích by se v současné době už neměly objevovat TETRAPAKY-tj.krabice
od mléka, vína, džusů, šlehaček a PET lahve. Tyto je třeba vhazovat do k tomu určených
plastových kontejnerů (možno i společně s PET lahvemi a směsným plastem), které jsou
umístěny na stanovištích pro tříděný odpad. Podaří-li se nám zvednout vytříděné váhové
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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množství těchto dvou nejlépe finančně hodnocených komodit , dojde ke snížení nákladů
na svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) a promítne se to i do výše poplatku
každého z nás. Je smutné, že i přes dobře vytvořené podmínky pro ukládání veškerého
odpadu se najdou občané, kteří jednak do označených kontejnerů vhazují odpad , který tam
nepatří a někteří dokonce vyváží odpad mimo určená stanoviště a tím vytváří nepovolené
skládky. Tyto pak následně musí obec likvidovat za nemalé finanční náklady. Vyskytují se
však i případy spalování plastů v domácnostech a tím dochází k znečisťování ovzduší.
Zamysleme se proto každý z nás.
Připravuje se sběr kovového odpadu
Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce dubna
bude proveden sběr kovového odpadu. Přesný termín
a místa uložení kovového odpadu budou zveřejněna
na úřední desce a vyhlášena místním rozhlasem.
L.L.

……

KOMISE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A EKOLOGIE
pro Vás připravila soutěž

S blížícím se jarem je již nyní třeba plánovat a vybírat, jakým způsobem zkrášlit naše
obydlí. Proto se Rada obce Předklášteří ve spolupráci s komisemi veřejného pořádku,
životního prostředí a s komisí kulturní rozhodla podpořit vzhled obce a společně vyhlašují

1. ROČNÍK SOUTĚŽE „O NEJLÉPE VYZDOBENÉ OKNO“
1. až 3. místo bude oceněno poukázkami na
nákup zahrádkářského sortimentu v prodejně OÁZA Tišnov
v hodnotě 1000, 600 a 400 Kč. Do této soutěže není třeba se
přihlašovat. Zástupci obce provedou dvakrát v letním období
obhlídku jednotlivých domů v obci, na které zdokumentují
květinovou výzdobu. Jedinou podmínkou je umístění výzdoby tak, aby byla vidět z ulice.Vítězové budou i s fotografiemi
zveřejněni po vyhodnocení v podzimním zpravodaji obce.
Vaše náměty a připomínky k této soutěži uvítáme na obecním úřadě nebo e-mailové adrese obec@predklasteri.cz.

Těšíme se na Vaši účast v této soutěži!

Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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CO PŘIPRAVILA KULTURNÍ KOMISE?

Plán akcí Kulturní komise Předklášteří na 1.pololetí
březen Mahenovo divadlo - Dalskabáty
dílna - patchwork bez jehly
prodejní výstava jarních dekorací - pí Rambousková
duben hrad Boskovice + bazén

17.3.
30.3.
31.3.
21.4.

květen Muzejní noc - spoluúčast
19.5.
divadlo Ta Fantastika - Osm žen
červen pouť – cimbálová muzika a Jožka Šmukař
3.6.
výstava prací žáků ZŠ a MŠ, ZŠ a DD a Domova seniorů 3.6.

…

…

A CO PŘIPRAVILA KOMISE PRO SPORT A MLÁDEŽ?

duben

zájezd do termálních lázní v rakouském městě Laa
pálení čarodějnic

květen

diskotéka pro děti školou povinné

červen

slavnostní otevření víceúčelového hřiště

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště je připravováno na červen
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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INFORMACE ZE STAVEBNÍ KOMISE
o změnách v povolování a kolaudaci staveb

Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnost nový stavební zákon. Tento zákon podstatně mění
dosavadní postupy užívané při povolování a kolaudaci staveb. Veřejnost jistě v médiích
zachytila zprávy o zjednodušení celého systému povolování staveb. Tyto informace jsou
však neúplné a je třeba předem říci. že těžiště výkonu státní správy v oblasti povolování
staveb bylo přesunuto do územního řízení. To nyní přináší řadu problémů zejména u tzv.
"drobných staveb" (např. ploty, stavby do 16m2- dnes až 25m2), které v minulosti
nevyžadovaly územní rozhodnutí, ale dle nové právní úpravy již ano. Obecně lze shrnout,
že základní členění na územní a stavební řízení zůstalo zachováno.
Zásadní změnou, kterou nový stavební zákon v územním řízení přináší, je možnost využití
některých zjednodušujících postupů. Využití těchto zjednodušujících postupu však
předpokládá aktivní a odpovědný přístup žadatele. Je třeba zdůraznit, že součástí
prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu jsou oficiálně stanovené vzory žádostí
(zájemci viz. www.mmr.cz). Na jiných formulářích není možné konkrétní žádosti o územní
či stavební řízení podat a správní orgán je bude nucen odmítnout.
V souvislosti se stavebním řízením je třeba uvést. že nový stavební zákon v §103 uvádí
výčet staveb, terénních úprav, staveb zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují ani
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň však připomínáme, že naprostá
většina zde uvedených staveb vyžaduje územní projednání.
Další skupinou jsou stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu a jejich výčet je
uveden v § 104 stavebního zákona. Zde je uvedena patrně nejvíce známá varianta stavby
rodinného domu do 150 m2 zastavené plochy. Také tyto stavby ovšem vyžadují územní
projednání a dále zpracování kompletní projektové dokumentace, dle nových vyhlášek.
Ostatní druhy staveb neuvedené v § 103 a § 104 stavebního zákona podléhají stavebnímu
povolení.
Pokud se týká kolaudace staveb, zde dochází patrně k největšímu zjednodušení. Kontrola
stavby bude zajištěna již v průběhu její postupné realizace provádění kontrolních prohlídek.
U běžných staveb pak k jejich užívání postačí oznámení o užívání (min. 30 dnu předem).
Náročnější stavby, např. nemocnice, školy, obchody apod. budou vyžadovat tzv. kolaudační
souhlas. Stavby, které byly pravomocně povoleny před účinností nového stavební zákona
však budou kolaudovány podle starého zákona a budou tedy vyžadovat kolaudační
rozhodnutí.
Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti nového stavebního zákona lze závěrem doporučit
všem zájemcům o výstavbu či provádění stavebních úprav a udržovacích prací, aby se
před realizací konkrétního záměru informovali na stavebním úřadě o správném
postupu.
Za stavební komisi

Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz

Ing. Oldřich Výleta
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Událo se….
před 775 lety

V místě, kde dnes leží obec Předklášteří, byl v roce 1232 tichý koutek Moravy – odlehlé
zelené údolí s četnými bažinami na soutoku dvou řek obklopené zalesněnými kopci. Necelé
dva kilometry odtud východním směrem ležela ves Tusnowic (Tišnov). Tudy pravděpodobně putovala česká královna Konstancie Uherská, druhá manželka krále Přemysla
Otakara I., po zemské stezce, která tudy od pradávna vedla, při návštěvě svého syna
Přemysla – markraběte moravského v Brně. Zbožné královně se zdejší krajina zřejmě tak
zalíbila, že se rozhodla v tomto místě postavit ženský cisterciácký klášter Porta coeli a po
smrti svého manžela v něm dožít svůj život, přestože původně uvažovala o stavbě tohoto
kláštera v Praze. V roce 1232, tedy před 775 lety, podle názoru historiků
již
pravděpodobně započaly první práce k uskutečnění jejího záměru. V tomto tichém údolí na
okraji Vysočiny tak došlo k velkým změnám, díky nimž po létech vznikla také obec
Předklášteří.
(Použitá literatura:
Dušan Hladík: Porta coeli, SURSUM Tišnov 1994
Kare Fic, Josef Zacpal: Tišnovsko, Bethania Tišnov 1999
Tišnov a Tišnovsko, průvodce, Tišnov 2004.)

…

. ..

M. Kulhánková

Paní Mazáčová vzpomíná ….
( 5. pokračování)

Bévaly tady tři hospody - u Dvořáčků, u Sládků a u Trantýrků. Ty hospody, to byly zrovna
řezníci. A ešče taky Ondřejova hospoda v Chalópkách. U Sládků, to byla velká hospoda
tam Ve Dvoře, vod Čuberně až tam k Justovém. Vzadu měli ešče jeden dům a to bylo jako
véměnek.Voni Sládkovi postavili ešče jeden barák, velké.Ale to přišlo pryč při stavbě té
silnice. Jako náš barák. Dyž to pozbyli, tak paní Sládková nechala za ty peníze postavit dva
baráky. Jeden tomu synovi a jeden nevlastní ceři. Ale voni to vobá prodali. Jak má Kinc
obchod, tak tam naproti byla hospoda a řeznictví, to bylo téch Dvořáčků. Potom tam byli
Maláškovi, to byla cera téch Dvořáčků z třetího manželství.Tam, jak je teď hospoda
V Chalópkách, tak to bévala taky hospoda, Ondřejova. Von tam má na řbitově pomníček,
u zdi. Má tam pěkné verš.
U Trantýrků protivá škole se taky tancovalo. A dyž tam byl nejaké lepší ples, tak jen pro
pány, menší tam nesměli.Bévala tady taky kapela, tam hrál náš otec. Hrál na basu a taky na
ten heligón. Hrával tam taky pan Hrbotický. Tancovalo se u Sládků, tam se platila koruna.
Tak sme dycky, já už nevím eši to bylo v sobotu nebo v neděli, tak sme dycky šli za
korunu. To sem byla ešče svobodná a tam sem si namluvila manžela. Von dělal řezníka
tady u Dvořáčků, jak pak byli Maláškovi. Dělaly se taky výlety pod kaštany na Trávníkách,
moc pěkný, tam se taky tancovalo.Taky se tady hrávalo divadlo. To se hrálo tam v
zámečku, jak je teď muzeum. Až tam na konci, eši ta věž tam ešče je, tak až tam to bylo. A
to si pamatuju, že to divadlo hrál taky pan Šnajdr a naša Matylda a Karel Šikula. No jednó!
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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Ten jeden si to nepamatoval a ten druhé mu musel vodpovídat. Tak si jé pamatuju, to sem
se byla na tém divadle podívat, že dělal hajnýho, a měl fajfku a hůlku a říká:
„ Hajný Brčál lesní,
fiarina néni dnešní,
všude slyšet pochvalu.
Inu, hajný Brčálu!“
No to víte! Ten druhé neviděl co má na to mluvit! Hrálo se taky v ozdravovni. Tam byla
velká budova, prosklená. A taky u Trantýrků. A taky se jednó hrálo venku, jak je Karola, na
Trávníkách, ale to už nepamatuju.To divadlo, to bylo dycky moc pěkný.
Pokračování příště…

……

…

…… ……….……..ZE ŽIVOTA ŠKOLY……

…

…………………….

Základní škola a Mateřská škola v Předklášteří

1.školní ples – 2. 2. 2007
V únoru jsme měli ples, škola, školka, celá ves.
Občané i úředníci chvátali na veselici.
Hudba byla nachystaná, tančilo se až do rána.
Jednohubky, koláče, kdo nejí, tak ať skáče.
Po tanci i vínečku šli jsme na tombolečku.
Mnoho darů rozdalo se od hrnců až po ovoce.
Bylo dobře, veselo, domů se nám nechtělo.
A tak v příštím roce znovu sejdeme se všichni spolu.
Děkujeme ještě jednou všem sponzorům i občanům Předklášteří za krásné dary do tomboly
a těšíme se na další spolupráci. I díky jim měl náš ples takový úspěch. Poděkování patří
také panu Večeřovi a Grossovi, kteří se postarali o výborný guláš. Dovolte mi poděkovat
veřejně i všem mým kolegyním a spolupracovnicím za práci, kterou při přípravě plesu
odvedly, ať už při shánění a chystání tomboly, při přípravě občerstvení či výzdobě sálu. A
nesmím zapomenout ani na pana Jaroslava Špačka a členy školské rady, kteří také ochotně
přiložili ruku k dílu. V neposlední řadě pak patří dík i obecnímu úřadu za poskytnutí
společenských prostor IC v Předklášteří a za prominutí poplatku za energie a pronájem
sálu.
Díky Vám všem byl ples prostě „SUPER“!;

Besídka v MŠ 7. 2. 2007
Netrvalo dlouhou chvíli, do školky nás volali,
ukázati svoji píli, děti se nám chystaly.
Zpívaly a tancovaly, pověděly básničku,
potěšily mámu, tátu, dědečka i babičku.
Potom ještě zamávaly, pusinky všem poslaly
a na cestu k domovu společně se vydaly.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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Besídka se líbila, všechny nás potěšila.
Že nebyla o Vánocích, nikdo už si nevzpomněl
a při dětech jásajících na starosti zapomněl.

Zápis do 1. třídy ZŠ 9. 2. 2007
K zápisu do 1. třídy naší školy pro příští školní rok 2007/ 2008 se dostavilo se svými rodiči
12 dětí, 10 z Předklášteří a 2 ze Štěpánovic. Tři děti přišly kvůli nemoci v náhradním
termínu 23. 2. 2006. Vypadá to, že příští rok budeme mít třídu zase s přibližně 15 žáčky.
Děti u zápisu přivítala paní učitelka Mgr. Lenka Novotná, která k nám nastoupí od
příštího školního roku místo paní učitelky Jany Hamingerové. Ta odejde do zaslouženého
důchodu. Děti předvedly, co umí, povídaly si s paní učitelkou a nakonec si odnesly domů
pamětní list, malou pozornost a dárek od starších kamarádů ze školy jako památku na
svůj slavnostní zápis do 1. třídy. Už se na ně moc těšíme.

Zápis dětí do mateřské školy 26.2.2007
Zápis dětí do mateřské školy u nás proběhl v pondělí 26. 2. 2007 v době od 14 do 16 hodin.
Do mateřské školy přišlo se svými rodiči 9 nových dětí - 5 z Předklášteří, 2 z Kalů a 2
s trvalým pobytem v Tišnově a přechodným v Předklášteří. Jedno dítě se přihlásilo
k celodenní docházce, 6 dětí k docházce maximálně 4 hodiny denně a 2 děti k 5 denní
docházce v měsíci. Atmosféra zápisu byla velmi milá, děti se chovaly naprosto
bezprostředně, chopily se hraček, stavebnic, malovaly a vůbec se jim nechtělo ze školky
domů. Rodiče mohli provést v klidu s ředitelkou školy zápis svých dětí. Každé dítě dostalo
na památku papírový košíček od starších dětí z MŠ, paní učitelky do něj přidaly sáček
bonbónů a ještě k tomu dostalo každé dítě sadu fixů. Všichni odcházeli domů velmi
spokojeni a s úsměvem na rtech. Nepřišli však k zápisu všichni. Někteří rodiče možná
nepostřehli, že se zápis koná, jiní zapíší své dítě do školky ještě během roku. Srdečně
přivítáme všechny.
Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy

Děti se při zápisu ve školce cítily jako doma.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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…………………… ……….KULTURA…………………………

…….

Ohlédnutí za plesovou sezónou v Předklášteří
Poprvé v této sezóně zazněla taneční hudba společenským sálem OÚ v Předklášteří již
v sobotu 2. prosince 2006. Konala se 1. MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pořádaná Obecním
úřadem v Předklášteří. Po přivítání hostů starostou Antonínem Nahodilem vstoupil do
vyzdobeného sálu důstojným krokem Mikuláš v doprovodu dvou andělů a pronesl řeč
k přítomným návštěvníkům. Zatímco andělé všem nadělovali perníkové Mikuláše upečené
a krásně ozdobené paní Boženkou Baksovou, skupinka čertů spustila pekelný rej po celém
sále a rozproudila všeobecné veselí. Do kola s čertem šel každý, ale do pytle se nechtělo
nikomu ( ani starostovi ). Vyhladovělí a žízniví tanečníci si mohli pochutnat na guláši nebo
řízku s bramborovým salátem a uhasit žízeň výborným vínem, pivem nebo
nealkoholickými nápoji. Díky hlavní organizátorce paní Jarmile Baksové a ochotným
předklášterským ženám se všichni výborně bavili a hudební skupina Jitka a Simona z Brna
na všeobecné přání musela hodinu přidat.
Ve stejném sále se konal v sobotu 20. ledna 2007 již II. OBECNÍ PLES, který opět zahájil
pan starosta. K tanci hrála hudební skupina VELVET z Brna. Vyzdobený sál, krásně
oblečené dámy a páni v elegantních oblecích – to vše přispělo ke skvělé atmosféře plesu.
Působivou podívanou a společenským zážitkem byla dvě vystoupení taneční skupiny
z Drásova. V tombole bylo mnoho hodnotných cen a tak málokdo odcházel z plesu
s prázdnou. Televizor, horské kolo, CD přehrávače, drahé nářadí, zvěřina, dárkové balíčky,
dárkové poukazy – to jsou jen některé z darů od sponzorů, kterým tímto obecní
zastupitelstvo děkuje. K večeři si mohli hosté vybrat výborný daňčí guláš nebo daňčí řízek
s bramborovým salátem. Nabídka nápojů byla bohatá. Tančilo se při výborné náladě až do
pozdních hodin. Členky kulturní komise, zaměstnance OÚ a všichni další, kteří se na
přípravě plesu podíleli, mohl těšit úspěch této akce.
Vyvrcholením sezóny byl 1. ŠKOLNÍ PLES pořádaný Základní školou a Mateřskou
školou v Předklášteří a radou školy v sále OÚ dne 2. února 2007. Pracovníci školy věnovali
přípravě plesu velkou pozornost. Hosty okouzlily nádherně upravené stoly s květinovou
výzdobou a mísami výborných koláčků a chuťovek, kterých bylo tolik, že někteří hosté ani
nešli na večeři. Ples zahájila paní ředitelka školy Mgr. Ilona Krausová.
Malí tanečníci svým předtančením příjemně naladili všechny přítomné. Hudební skupina
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz

- 17 -

Život obce Předklášteří

2007

Jam Miros hrála k tanci oblíbené melodie a v tombole bylo tolik cen, že někteří návštěvníci
měli co dělat, aby si výhry odnesli. Organizace plesu byla výborná. Hosté z Předklášteří, ze
Štěpánovic, z Dolních Louček a z Tišnova se po celý večer skvěle bavili a odcházeli domů
hodně pozdě po půlnoci.
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří přispěli k úspěchu těchto tří kulturních akcí a těší se
na příští plesovou sezónu.
Je na místě připomenout, že po mnoha létech, kdy se mohly taneční zábavy v Předklášteří
konat pouze pod širým nebem, je možno nyní pořádat plesy a další kulturní akce jen díky
novému společenskému sálu. Dík za to patří starostům obce po roce 1990, zejména panu
Jindřichu Jakubcovi, ing. Oldřichu Mertovi a členům obecních zastupitelstev. Na místě
nevzhledné stavební jámy uprostřed obce dnes jejich zásluhou stojí moderní Integrované
centrum s krásným společenským sálem, které obdivují všichni návštěvníci Předklášteří.
Jarmila Baksová, Marie Kulhánková

…………
…

……………SPORT V OBCI…………

…

………………

Volejbal muži

Družstvo mužů je účastníkem okresního přeboru Brno-venkov. Tato soutěž se hraje
v termínu podzim-jaro střídavě vždy doma – venku. Utkání hraná doma se odehrávají vždy
v neděli a to jako dvojutkání (tzv. polský způsob) v Předklášteří na hřišti. Utkání hraná
venku jsou odehrávána na hřištích soupeřů, kam se družstvo dopravuje osobními auty
hráčů. Družstvo mužů se této soutěže účastní pravidelně. V loňské sezóně se umístilo na
třetím místě s 11 vyhranými a 7 prohranými zápasy.
Konečné pořadí po jarní části 2006 je uvedeno níže v tabulce.

Konečná tabulka 2005 - 2006
1
2
3
4
5
6

Mělčany
Šlapanice
Předklášteří
Střelice
Rebešovice
Babice

18 14
18 13
18 11
18 7
18 5
10 0

4
5
7
11
13
10

32
31
29
25
23
10

1537:1348
1570:1486
1416:1330
1404:1490
1438:1485
657: 858

45 : 20
42 : 25
35 : 31
27 : 36
26 : 44
5 : 30

Mužstvo trénuje v období od dubna do října na hřišti Sokola. Vždy je závislé na počasí.
Znamená to, že pokud to povětrnostní podmínky nedovolí, tak se netrénuje. V případě
domácího mistrovského utkání je toto nutné odehrát v některé tělocvičně v okolí (Tišnov,
Dolní Loučky). V zimním období si pronajímá prostory v tělocvičnách v okolí převážně
v Tišnově v ZŠ 28. října.Mimo mistrovskou sezónu se hráči účastní různých akcí
pořádaných ČOS (volejbalové turnaje, turistické akce, běhy, pochody a další).
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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Jarní sezóna začne na konci dubna a budou odehrány odvety z podzimní části. V létě se
zúčastníme přeboru ČOS ve volejbale mužů (termín bude upřesněn pořádajícím oddílem).
Po odehrané sezóně se bude mužstvo rozhodovat, zda v případě vítězství v okresní soutěži
bude postupovat do vyšší soutěže, což je krajský přebor II. třídy. Náklady na provoz
mužstva jsou v řádech desetitisíců. Tyto náklady tvoří z velké části pronájmy tréninkových
prostor v zimním období, obnova sportovního vybavení, cestovné na mistrovská utkání,
úhrada rozhodčích, registrace a licence hráčů a další.
Zdeněk Dvořák

……

………………..ZE ŽIVOTA OBČANŮ…………

……

…………….

Patchworkové šití

Patchwork je jedna z mnoha textilních technik, při které se z malých kousků látek šijí
polštářky, ubrusy, přehozy přes postele . Kdo jednou této technice propadne, většinou má
koníčka na celý život. Jako u každého koníčka pak hledáme podobně „postižené“ lidi,
abychom si mohly vyměňovat rady a nápady. Záměrně píši mohly s tvrdým y, protože tato
záliba se týká hlavně žen.
V Tišnově bydlí paní Jana Dušková, která pořádá kurzy šití různých technik
patchworku a pravidelné výstavy. Je členkou 1.moravského patchwork klubu, který právě
pro různá setkání zveřejnil společný projekt Ušijte s námi deku Dear Jane. Naše skupina má
dnes asi 10 členek a každá budeme šít část deky, která se skládá z 281 dílů (a každý díl pak
z 5 – 25 částí). Celá deka pak bude k vidění na podzimní výstavě klubu v Novém Jičíně
15.- 23.9.2007.
Tímto bychom chtěly poděkovat starostovi obce za to, že nám pro naše schůzky
bezplatně propůjčil klubovnu na obecním úřadě, kde se pravidelně každých 14 dnů v
pondělí scházíme.
Informace o celé akci je možné nalézt na www.sweb.cz/patchwork.morava/.
Po došití deky bychom se rády scházely dále a věnovaly se nejen šití, ale i dalším
technikám podle zájmu. O tom snad v někdy příště.
Ing. Monika Špačková

…

…

Cesta za krajany do Banátu díl III.

V obci Dubová nás přijali na místním obecním úřadě, kde jsme opět představili sebe
a své obce. Tentokrát jsme byli uvítáni dobrou kávou a výtečnými tvarohovými koláči. Ty
upekla Maruška, pohledná třicátnice z Eibentálu, která se po příjezdu do vsi starala o naše
žaludky. Cesta od Dunaje do Eibentálu byla ještě horší, než na Svatou Helenu. Měli jsme
podezření, že spíše jedeme řečištěm vyschlé řeky, než po silnici, která je v mapě označena
jako silnice III.třídy. O to víc nás překvapil příjezd do obce, kde místní komunikace byly
vyasfaltovány a také vesnička i domky obyvatel byly přece blíže civilizaci, než
v předešlých vsích. Je to dáno tím, že většina místních mužů v produktivním věku pracuje
v dosud fungujícím antracitovém dole v Ujbányji, kde výdělky jsou na zdejší poměry
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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nadprůměrné. Vesnička se rozprostírá pod kopcem Známana. Je zde kostelík zasvěcený
Sv.Janu Nepomuckému, škola, kde vyučuje pan učitel Jaromír Kopřiva z Ostravy a také
pošta, hospoda a obchod. Po dobré večeři, kterou pro nás Maruška připravila, jsme si šli
prohlédnout školu , kde Michal s Fíkem opět školili místní o agroturistice. Spali jsme
u paní Urbanové , která je na statku sama, protože její obě děti jsou, jak jinak, v Česku.
Mrzelo mě, že na prohlídku okolí již nezbyl čas, protože brzy ráno po vydatné snídani jsme
odjížděli podél Dunaje do Srbska, za srbskými Čechy.V původním plánu naší cesty bylo
psáno „ 28.4.2006 - odjezd do ČR, bude-li zájem, neoficiální výlet do Srbska“. O programu
naší návštěvy v Srbsku jsme mnoho nevěděli, ale po únavném programu v Rumunsku
bychom nejraději co nejdříve vyrazili na cestu domů. Cestou po silnici I. třídy kolem
Dunaje jsme se opět v duchu omlouvali našim cestářům za spílání, při jízdě po našich
vozovkách. Po překročení hranice do Srbska jsme zanedlouho přijeli do městečka Bela
Crkva, kde nás před kostelem čekala paní učitelka Ludmila Šťastková, která naši návštěvu
v Srbsku organizovala. Paní Šťastková, vitální drobná žena z Prahy, nám na schodech
kostela předložila program, na který bychom potřebovali další tři dny. O tom, že máme
v plánu ještě za světla odjet, nechtěla ani slyšet. Na faře pro nás byly přichystány noclehy
a v městečku Bela Crkva a obcích České Selo a Kruševac natěšení krajané. Naše
argumenty, že jsme unavení, nechtěl vůbec nikdo slyšet. „Oni včera do deseti schůzovali,
jak vás uvítat, ženské vyhnali z polí, aby pro vás napekly. Strašně by je to mrzelo“, no
zkrátka jsme museli rezignovat a návštěvy u krajanů v obcích, i když ve zkrácené formě ,
jsme museli absolvovat.Nejdříve jsme byli přijati v sídle českého spolku v Banátě, kde
jsme opět krátce představili sebe a naše obce. Tam se nás ujala paní Vlastenka Krišan,
česky výborně mluvící předsedkyně spolku, která nás potom doprovázela po všech dalších
návštěvách v Srbsku. Odtud jsme odešli do místního studia českého vysílání srbského
rozhlasu, kde jsme byli požádání o rozhovor v živém vysílání o účelu naší cesty. Tuto
výsadu jsme rádi přenechali našim mluvčím, Michalovi s Fíkem. Po krátké prohlídce centra
města jsme šli na faru, kde pro nás byl přichystán výborný oběd. Dalším zastavením
v našem programu byla návštěva Matice české, kde nám pokladník spolku pan Šístek řekl
něco o jejich aktivitách, o historii spolku a o plánech do budoucna. Ze všech těchto
vystoupení a i z těch, které následovaly, byla cítit určitá zatrpklost a smutek z toho, že se
k nim jejich rodná země nechová jako k Čechům. Cesty do domoviny mají ztíženy nutností
obstarat si vízum maďarské, slovenské a také české. Pan J.Mareš, předseda České Besedy
si mně stěžoval, že u nás není Čech, ale pouze krajan. Snažil jsem se ho přesvědčit, že se
nejedná o žádný hanlivý výraz, že tak, jak máme krajany v Americe, Kanadě a kdoví kde
ještě, tak je máme i v Banátě. A to, co dělají pro udržení českého jazyka, jejich spolkový
život, ochotnické divadlo, pěvecké a folklorní soubory jim můžeme jenom závidět. Nevím,
zda se mi to povedlo, ale každopádně si zaslouží náš obdiv a pomoc. Po této návštěvě jsme
jeli za město k jednomu z mnoha jezer, kde na nás opět čekali zástupci sedmé velmoci,
tentokrát z televize. Naši osvědčení mluvčí zvládli rozhovor pro místní TV, perfektně
překládaný do srbštiny paní Vlastenkou opět na jedničku. Pomalu se šeřilo. Vraťa, náš
řidič, byl již dost podrážděný, protože měl obavy z cesty Srbskem potmě . Odjeli jsme do
Českého Sela, malé české vesničky asi 10 km od Bele Crkve. Vesnička je zajímavě
postavena. Kolem travnaté návsi , na které stojí kostelík, je v kruhu rozloženo asi dvacet
stavení a mezi nimi kulturní dům s pódiem.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že „pinglbar“, o kterém mluvili, když nám vyprávěli
o tom, jak stavěli kulturní dům, je pódium. Uvítat nás přišli mladí i staří ze vsi, ochutnali
jsme napečené koláče, které hospodyňky pro nás napekly, ale čas neúprosně běžel a my
jsme museli popojet dál. Již za tmy jsme dojeli do vesničky Kruščica, kde se situace
opakovala. Smutek z toho, že nezůstaneme déle, připravené pohoštění v pěkném sále a
příjemní krajané, kteří byli vděčni za každé české slovo. Protože se ručičky hodin již blížily
k dvaadvacáté hodině, museli jsme se rozloučit a vydat se na cestu domů. Naše obavy o
bloudění na špatně značených srbských komunikacích se částečně vyplnily, ale po přejezdu
hranic do Maďarska již cesta od Szegedu po pěkné dálnici rychle ubíhala, takže jsme brzy
ráno dorazili v deštivém počasí domů. Jaké jsou poznatky a závěry z této cesty? Za takový
krátký časový úsek, po který jsme se v těchto oblastech pohybovali, se nedají dělat žádné
závěry. Na mě působila nádherná krajina rumunského Banátu s čistým ovzduším,
křišťálově čistými horskými bystřinami, s ranními mlhami nad údolím Dunaje, se
zpívajícími skřivany nad hnědými brázdami čerstvě zoraných polí a se sedláky s povozy na
polích, jako ráj na zemi. Lidé, kteří zde žijí, jsou podle našich měřítek chudí, ale bohatství,
které vyzařuje z každého jejich slova a gesta, jim můžeme závidět. Měli jsme pocit, že toto
bohatství již středoevropané dávno ztratili. Kladli jsme si při této návštěvě otázku, zda tato
oblast vůbec přežije bez mládeže, která odchází z Banátu do Česka. To zodpoví až čas.
Problém srbských Čechů je jiný a řešení je v rukou politiků. Cesta Srbska do EU bude
vzhledem k situaci v této zemi ještě velmi dlouhá a našim novým přátelům z českých
vesnic budou ještě dlouho kladeny překážky při návštěvě své domoviny. Přejme jim i sobě,
aby tato doba byla co nejkratší.
Antonín Nahodil

Brzy ráno vyjíždí sedláci na pole

Jedna z vinic pod obcí Sv.Helena

Pasoucí se ovce u Dunaje při obci Coronini
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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……..………………………POZVÁNKY……………………………….
Kulturní komise obce Předklášteří zve všechny šikovné ruce všeho věku na

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ -PATCHWORK BEZ JEHLY
V pátek 30. března 2007 od 16 do 20 hodin
v budově základní školy (5.třída) budeme vytvářet ozdobná
vejce ze zbytků látek. Tvoření je vhodné také pro
mladší děti s maminkami.
S sebou: zbytky látek - jarní odstíny, kovový pilník
na nehty, nůž, tužku.
Polystyrenová vejce dostane každý účastník tvoření
zdarma.
Případné dotazy volejte na tel. 737581873.

Těšíme se na Vás!

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Kulturní komise obce Předklášteří vás zve v sobotu 31.3.2007 od 8 do 17 hodin

na 2. prodejní výstavu suché vazby tentokrát s velikonoční
tématikou.
Akce proběhne v prostorách Obecního úřadu v Předklášteří.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kulturní komise obce Předklášteří vás zve na
VÝLET DO BOSKOVIC
V sobotu 21.dubna 2007 pojedeme do města Boskovice, kde nejdříve navštívíme jeho
hrad (prohlídka s výkladem) a potom si půjdeme užít nově zrekonstruovaných Městských
lázní – bazének pro malé děti, relaxační bazén s vířivkami a tryskami, plavecký bazén,
parní komora a tobogán.
Odjezd z Předklášteří v 9 hodin od bývalého obecního úřadu, předpokládaný odjezd
z Boskovic v 16 hodin – záleží na dohodě účastníků.
Autobus zdarma, vstupné hrad + bazén: dospělí: 80,-Kč, důchodci: 70,- Kč, děti: 60,-Kč,
děti do 6 let bez nároku místo v autobusu zdarma.
Místa v autobusu je nutné si předem rezervovat na tel.: 549 413 360, a zaplatit
p. uč. Bauerové.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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…..PODHORÁCKÉ MUZEUM CHYSTÁ…

….

VÝSTAVA SVATEBNÍ KYTICE
Tradiční velikonoční květinová výstava. Přehlídka vazeb květinářských firem v Tišnově a
okolí.

6. - 15. 4. 2007
MODNÍ PŘEHLÍDKA SVATEBNÍCH ŠATŮ

15.4. – 14.00 hodin
MUZEJNÍ NOC
sobota 19. května 2007
Muzeum otevře vybrané prostory - stálé expozice a právě probíhající výstavy s videoprogramy. Atmosféru akce umocní osvícení portálu chrámu Porta coeli a umístění večerního
programu do areálu kláštera. Vystupovat budou umělecká tělesa z oblasti hudební, dramatické, taneční a výtvarné, doplněná prodejem výrobků specializovaných dílen. Některá
vystoupení a výrobky budou zcela mimořádné v souvislosti s probíhající výstavou Zprávy o
blízkých světech, která zavede návštěvníky do života handicapovaných.
MUZEJNÍ BUDOVA
zpřístupněné části pro veřejnost:
Vstupní prostor s pokladnou a stálou expozicí Dějiny a současnost kláštera Porta coeli.
Výstava hlavní turistické sezóny 2007 „Zprávy o blízkých světech. Ze života handicapovaných“ v muzejní galerii a v přilehlých prostorách chodby a šatny.
V patře budovy stálé expozice „Paleontologie a mineralogie“, „Mineralogie Tišnovska“
a „Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století“ a výstava „Květiny bílé po cestě.

……..…..MIKROREGION PORTA A OÚ ŽELEZNÉ POŘÁDAJÍ…………

KOŠT SLIVOVICE
Kulturní dům Železné 14.dubna 2007 v 16.00 hod.
Vzorky ze sklizně 2006 v množství 0,7 l se přebírají dne
13.dubna 2007 od 18.00 do 20.00 hod. v KD Železné
Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní lístek , do
kterého bude zapisovat a hodnotit vzorky. Koštovní lístek
je také možno zakoupit za cenu 100,- Kč.
Vyhodnocení se uskuteční v 19.00 hod.
K dobré náladě bude hrát country kapela.
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

…

…

Dne 26.2.2007 uplynulo již 7 let, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan František Novotný.V mysli však žije stále mezi námi.
Nezapomeneme
Jiřina Novotná s dcerami a jejich rodinami
Smutných pět let uplynulo 28.února od úmrtí pana Emila Kulíška.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami
V neznámý svět odešel jsi nám, zaslzel každý, kdo Tě měl rád.
Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest zůstává a nedá zapomenout.
26.března je tomu 10 roků, kdy nás opustil můj manžel a náš tatínek pan
František Baksa.
Stále vzpomínají manželka a děti

Děkuji všem,kteří mě blahopřáli a poslali dary k mým osmdesátým narozeninám,
zvláště pak členkám sociální komise OÚ Předklášteří paní Božence Fialové a paní
Evě Bílkové.
Gottwald Oldřich
Vážení občané,
S potěšením jsme přijali zprávu o
výsledku Tříkrálové sbírky v naší obci. Díky Vašemu
pochopení a podpoře této humanitární akce bylo
darováno 23.976,- Kč. V předešlém roce 20.282,- Kč.
Děkuji za vaši dobrou vůli pomáhat lidem, kteří naši
pomoc potřebují.Zvláštní dík patří malým koledníkům
a doprovodu dospělých občanů, paní Bučkové,
Kroupové a panu Tiboru Novotnému.
Starosta obce Předklášteří

Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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ZAJÍMAVOSTI O POČASÍ
Počasí a pranostiky

Lidé se odedávna zajímali o počasí, které nejen určovalo postup zemědělských prací, ale
ovlivňovalo i samotné lidské bytí. Tyto informace byly předávány z pokolení na pokolení
mnohdy celá staletí a staly se základem lidových pranostik. Nejstarší české pranostiky
vznikaly už ve druhé polovině 15. stolení, většina ale pochází z doby národního obrození.
Letošní zima, na rozdíl od té předchozí, byla teplá, větrná. Všem je jasné, že dochází ke
klimatickým změnám. Odborníci zatím nemají jednoznačnou odpověď na to, co bude dál.
Všichni se však shodují v jednom : s naší planetou se něco děje.
Nahlédněme přesto do moudrosti našich předků, kteří neměli k dispozici pravidelnou
předpověď počasí jako máme my. Některé pranostiky nám připadají humorné, některé si
odporují, ale co na tom. Mohou nám obohatit každodenní život. Jaké že nás tedy čeká jaro ?
Když není zima před Vánocemi, je pak na jaře.
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Duben chladivý a deštivý – úroda nás navštíví.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.
Jasný Jiří – pěkný podzimek.
Když v máji neprší, červen to dovrší.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.
Jaký červen, takový i prosinec.
Jaké počasí na Medarda bývá / 8. 6./, šest neděl trvání mívá.
Na svatého Jana /24.6./ otvírá se létu brána.
Prší-li na sv. Pavla / 29. 6./, urodí se hodně hub.

POROVNÁNÍ LEDNOVÝCH A ÚNOROVÝCH TEPLOT
V LÉTECH 2005, 2006 a 2007
LEDEN

2005
2006
2007

ÚNOR

den

°C

průměr

den

°C

min.

25.1

-8,9

-2,17

28.2

-13,5

-4,25

max.

9.1

9,0

3,25

13.2

5,7

1,83

min.

25.1

-20

-8,4

6.2

-16,4

-5,7

max.

21.1

4,6

-1,6

20.2

7,7

1,6

min.

26.1

-13,9

0,1

10.2

-2,2

1,1

max.

21.1

12,9

6,4

22.2

11,4

6,6
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Grafické znázornění údajů z tabulky
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0
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-8
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-10

2006
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Porovn án í

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
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2007

te pl ot

za

6,4

l e de n

6,6

leden
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3,25
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-1,6

2005

2006

2007

Klášter Porta coeli je fotogenický za každého počasí
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem a místní
organizací ČSČK vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
¾ Letního a zimního oblečení/dámské, pánské, dětské/
¾ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
¾ domácích potřeb, nádobí, skleničky – jen funkční
¾ Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů
a dek
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
DNE:
V DOBĚ:
KDE:

25. KVĚTNA 2007
OD 9.00 do 17.00 Hod.
DÍLNY OBECNÍHO ÚŘADU

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

…….….. ......IFORMACE PRO FIRMY V OBCI A OKOLÍ…… …………
Upozorňujeme podnikatelské subjekty v obci a okolí, že na stránkách našeho periodika je
také možné představit svoji firmu.
Cena za reklamu byla odsouhlasena radou takto: -celostránková inzerce - 1000,- Kč + DPH
- 1/2 stránková
- 500,- Kč + DPH
- 1/4 stránková
- 250,- Kč + DPH
- 1/8 stránky
- 125,- Kč + DPH

Taková byla situace na soutoku 1.4.2006, letos se nám snad povodně vyhnou
Příspěvky zasílejte na obec@predklasteri.cz

- 27 -

Život obce Předklášteří

2007

Příspěvky do 2.čísla „Života obce Předklášteří“ zasílejte do 31. května 2007
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