Předklášterský zpravodaj 2007

------------------------------........--SLOVO STAROSTY..................................................
Vážení spoluobčané, toto číslo obecního časopisu se také mimo
jiné věnuje významné události obce, kterou je předání víceúčelového hřiště do užívaní školy a sportovní veřejnosti. Od prvních plánů
na zbudování areálu do dnešního dne uběhla spousta času, který
byl věnován různým studiím nebo návrhům nového sportoviště a
zejména na shánění finančních prostředků na to, aby přání generací
sportovců mohlo být naplněno. O tom ale psát nechci, to je obsahem
příspěvku na jiném místě časopisu z povolanějších zdrojů. Chtěl
bych pouze vyslovit přání za všechny, kteří se na uskutečnění tohoto díla podíleli, aby tento
sportovní stánek přispěl nejen ke zlepšení tělesné přípravy našich dětí v rámci školní
výuky, ale také k aktivizaci oddílů Sokola Předklášteří a v neposlední řadě také ke
sportovnímu vyžití občanů obce. Musím se také zmínit o tom, že na zbudování sportoviště
byly vynaloženy nemalé finanční prostředky a další finance také pohltí údržba a provoz
hřiště. Věřím, že jak škola, tak členové Sokola a také sportovci z řad veřejnosti si budou
tohoto díla vážit a podle toho se k němu chovat. K úplnému sportovnímu areálu ještě schází
mnoho. Ale projekty na vybudování šaten s příslušenstvím se již připravují a můžeme si
pouze přát, aby doba od plánů k jejich realizaci byla kratší, než tomu bylo u hřiště.
Současně chci využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se o výstavbu tohoto díla
zasloužili, a kteří houževnatě pracovali na splnění tohoto přání. Poděkování patří také
všem firmám, které se podílely na konečné podobě této stavby.
V rámci mikroregionu Porta, připravuje naše obec podklady pro žádost o dotace na rozšíření sítě cyklostezek, jejichž součástí by měla být nová lávka přes Svratku nad soutokem
s Loučkou, a také výše jmenovaný objekt u sportoviště za školou. Cílem je vybudovat
propojení hradů Veveří a Pernštejna ve spojení se sousedními svazky obcí. Jestli se nám
podaří společně na prostředky z EU dosáhnout, bude to další příspěvek ke zvýšení
atraktivity naší obce.
Co nás nejvíce bolí? Nedořešené církevní restituce, které znemožňují stavební rozvoj
obce, a z toho důvodu nutnost odmítat zájemce o získání pozemků pro výstavbu rodinných
domů v obci. Blíže se o církevních restitucích dočtete v článku uvnitř tohoto čísla.
Na závěr bych rád popřál školákům pěkná vysvědčení, krásné prázdninové zážitky a
hlavně, aby se 2.září všichni ve zdraví opět sešli ve škole. Všem ostatním přeji příjemnou
dovolenou, ať už ji budou trávit poznáváním naší krásné vlasti nebo na cestách v zahraničí.

----------------Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCEE--------- ------Zápis č.4/2007
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří
konaného dne 18.května 2007 ve společenském sále obecního úřadu
starosta Antonín Nahodil zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří v 18.00 hod.
přítomni: dle presenční listiny, host Ing.Dintar, Lomy s. s r.o.
omluveni: P.Ivánek, J. Bauer
starosta přivítal přítomné členy Zastupitelstva obce Předklášteří, Ing.Dintara a přítomné
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občany. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
obecního úřadu od 9.5.2007. Veřejné zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 9 členů a
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí v zasedací místnosti. Starosta přednesl návrh
programu zasedání.
Zastupitelstvo obce program zasedání ZO schválilo.
V důsledku osobní návštěvy ředitele firmy Lomy s.r.o. Ing.Dintara starosta navrhuje změnu
programu jednání ZO.
Technický bod - volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Návrhová komise byla navržena ve složení Ing.O.Merta, Fr.Hanák, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi:
J.Vízdal, K.Schallerová, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
návrhovou komisi ve složení: Ing.O.Merta, Fr.Hanák
ověřovatele zápisu ve složení: J.Vízdal, K.Schallerová
Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 2 - zdržel se hlasování
Trvá – bod usnesení č.51 – prodej čekárny (OÚ Štěpánovice již nemá zájem)
č.52 - komunikace na Nivě – pozem.p.č.761/1 – dosud nevyřešeno
č.56 – výměna vodovod.přípojek – bude jednáno s vlastníky RD,
projekt připravuje Fr.Hanák.
Bod usnesení č.58 – na veřejnou výzvu byla přijata I.Štefková – referentka OÚ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
Zpráva o činnosti Rady obce
Všem členům ZO byly zaslány zápisy z Rady obce od posledního zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 2.5.2007.
Lomy s.r.o. –projednání žádosti o souhlas obce s rozšířením dobývacího prostoru
Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním těžby za těchto podmínek
- splnění všech požadavků předložených z jednání dne 2.5. 2007
- Lomy s. r.o. budou nadále provádět opatření ke snižování zátěže obyvatel
v oblasti ulice Trávníky hlukem, prašností a dalšími negativními dopady, tak
jak bylo přislíbeno v žádosti o vydání stanoviska k POD ze dne 27.3.2007.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2006, schválení závěrečného účtu
r.2006, Rozpočtové opatření č.1, výsledek kontroly výběru místních poplatků
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2006
- informaci o stavu hospodaření obce za období 1-4/2007
- informaci o stavu hospodaření ZŠ a MŠ
- výsledek kontroly správy poplatků
- výsledek kontroly platby pojistného a odvodů na OSSZ.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
- výsledek hospodaření obce za r.2006
- Rozpočtové opatření č.1.
Schválení smluv, odsouhlasení nabídek
Starosta informuje ZO o předložených nabídkách a smlouvách.
a)
nájemní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce
- schvaluje „Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene“ mezi Obcí Předklášteří a firmou Vírský oblastní vodovod, sdružení
měst, obcí a svazku obcí, se sídlem Zelný trh 13, Brno 602 00, IČ 60552662
(nájem za cenu 5.112 Kč/rok, věc. břem. – jednorázový poplatek 20 Kč za 1 m 2 )
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
b) přeložka vodovodu- Šafránice
- schvaluje Smlouvu o dílo č. 4363 na zpracování PD „Předklášteří, Šafránice,
přeložka vodovodu“ za cenu 19.701,- Kč mezi obcí Předklášteří a firmou
Vodárenská akciová společnost, a.s. se sídlem Soběšická 156, Brno, IČ:
49455842
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
c) projekt a realizace osvětlení přechodu u BrPap, radar
- schvaluje nabídku na osvětlení přechodu u papírny, výměnu sloupu veřejného
osvětlení u cukrárny Cherri a přípravu bodů pro připojení radarů mezi obcí
Předklášteří a firmou ELCAN spol.s r.o. za cenu 115.353,- Kč
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
- souhlasí s návrhem Rady obce odložit realizaci záměru instalace radarů na
měření rychlosti v obci o rok
- ukládá připravit návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti na této komunikaci,
který by obsahoval instalaci radarů a osvětlení dalších přechodů event. další
opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti dopravy
- ukládá pro tuto akci vyhledat vhodný dotační titul
d) prodej půdních prostor
- souhlasí s prodejem bytových prostor v č.p. 1289 na ul. Palackého zájemcům
sl.Denise Krausové, p. Jakubovi Bradáčkovi a sl. Anetě Novohradské
- bere na vědomí informaci o postupu přípravy prodeje bytových prostor v č.p.
1289 na ul. Palackého
- ukládá připravit návrhy smluv pro prodej
e) oprava chodníku a přístupové rampy ke kadeřnictví
- schvaluje smlouvu o dílo na opravu přístupové rampy a chodníku k provozovně
kadeřnictví za cenu 19.810,- Kč s firmou V.Maloň – Univerzální služby
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
f) oprava mostku přes náhon
- schvaluje smlouvu o dílo č. 04/05/2007 na opravu zábradlí mostku přes náhon
za cenu 19.967,- Kč s firmou V.Maloň – Univerzální služby
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
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g) výměna chodníkových vpustí – ul.Uhrova
- schvaluje smlouvu o dílo č. 06/05/2007 na opravu chodníkových vpustí na
ulici Uhrové za cenu 25.376,- Kč s firmou V.Maloň – Univerzální služby
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
h) oprava povrchu komunikace v areálu ZŠ a DD
- schvaluje smlouvu o dílo č.06/05/2007 na opravu povrchu komunikace v areálu
ZŠ a DD za cenu 254.293,- Kč (var.2) s firmou V.Maloň – Univerzální služby
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
ch) cyklostezka – zázemí
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektu pro uzemní
řízení a stavební povolení na stavbu budovy pro zázemí cyklostezek a sportoviště při
víceúčelovém hřišti v Předklášteří za cenu 67.830, - Kč s Ing. Oldřichem Výletou
- schvaluje návrh smlouvy o dílo na zpracování projektu pro uzemní řízení a
stavební povolení na stavbu lávky přes Svratku a části cyklostezky na ni
navazující za předběžnou cenu 178.500, - Kč s firmou VIAPONT Brno
- ukládá dořešit umístění lávky
- zmocňuje starostu k podpisu smluv
h) ukončení nájemní smlouvy – p. Havlíková
- souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v IC
paní Havlíkové – Potraviny a se zkrácením výpovědní lhůty na dva měsíce
( ukončení nájmu 30.6.2007)
- ukládá zajistit pokračovatele pronájmu
- pověřuje RO výběrem nového nájemce
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy na pronájem nebyt. prostor
Prodej a likvidace majetku obce
a) okružní pila
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s prodejem okružní pily za navrženou cenu 1500,- Kč včetně DPH
zájemci panu J.Motyčkovi.
b) vyřazené počítače
- souhlasí s vyřazením 3 ks zastaralých a vadných počítačů, 2 ks nefunkčních
monitorů a 1 tiskárny
- požaduje vyřazení doložit posudkem odborné firmy
- souhlasí s návrhem odprodeje vyřazených počítačů za cenu 100,-Kč /ks
c) vyřazení inventáře ZŠ a DD
- souhlasí s vyřazením navrženého inventáře podle předložených seznamů
- ukládá kontrolnímu výboru zkontrolovat stav inventáře a předložit písemný
návrh způsobu likvidace
- ukládá starostovi zajistit likvidaci podle předložených návrhů.
d) žádost o prodej pozemku p.č.302/54 pí Koudelkové
Zastupitelstvo obce ukládá vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 302/54 paní J.
Koudelkové za cenu 140,-Kč/m2 .
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e) žádost Cisterciáckého opatství o finanční výpomoc
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s uvolněním fin. prostředků na příspěvek Cisterciáckému opatství PC
na opravy ve výši schválených prostředků v rozpočtu s ponecháním rezervy
100.000,- Kč, která byla plánována jako příspěvek na zbudování galerie nad
branou a příspěvku na pojištění baziliky
- souhlasí s podporou Cister. opatství PC na přípravě projektu žádosti o dotaci
z norských fondů
- ukládá připravit darovací smlouvu
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
informace o schválení závěrečného účtu SVaK, a o výsledku auditu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko a o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za
rok 2006
informace o záměru MP o přípravě projektu ROP
Ing.Merta informoval přítomné o přípravě projektu ROP. Priorita akcí byla stanovena
v tomto pořadí:
a)
přechod přes řeku Svratku
b) dovybavení sportoviště
c) komunikace k Ranči Loučka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru MP a souhlasí s postupem
přípravy projektů
Mezinárodní festival duchovní hudby
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s účasti na Mezinárodním festivalu duchovní hudby dne 14.9.2008
- bere na vědomí informaci o přípravě a o předběžném rozpočtu na tuto akci
Bod č.11 bod jednání byl z důvodu přítomnosti Ing.Dintara přesunut na začátek.
Různé
a) slavnostní otevření víceúčelového sportoviště, vícepráce
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s návrhem programu na slavnostní otevření víceúčelového sportoviště
- souhlasí s úhradou nákladů na tuto akci do 40.000 Kč
- souhlasí s úhradou víceprací, které vyplynuly z požadavků investora nad rámec
schválené smlouvy o dílo
b) záměr vybudování galerie
- bere na vědomí informaci o předběžných nákladech na vybudování galerie nad
branou
- pověřuje starostu dalším jednáním
c) dopis p. Z.Juránka
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním odpovědi na dopis pana Juránka zastupitelstvu
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d) návrh přístupu k projektu SMS brána JmK
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí informaci o SMS bráně JmK
- pověřuje RO dalším jednáním s firmou Konzulta Brno
- ukládá zveřejnit dotazník pro občany v obecním časopise
- v případě kladného ohlasu občanů zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
e) zrušení OZV č.2/2006 a schválení OZV č.1/2007
Zastupitelstvo obce
- ruší obecně závaznou vyhlášku obce Předklášteří 2/2006 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, schválenou 14.12.2006
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Předklášteří č.1/2007, tato obecně
závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem
vyhlášení
f) uložení volných finančních prostředků
Zastupitelstvo obce
- schvaluje uložení volných finančních prostředků na výhodnější účty u
finančních ústavů, nebo uložení částky ve výši do 3.mil Kč u zajištěných fondů
- ukládá RO zajistit návrh na nejvýhodnější produkt
- ukládá finančnímu výboru posouzením návrhu
- ukládá starostovi zajistit převod prostředků podle návrhu
g) odstranění nevhodně zasazených stromů
na základě doporučení Agentury pro ochranu přírody RO navrhuje vykácení třech lip, které
byly nevhodně osazeny na náměstí, za vykácené lípy je nařízená náhradní výsadba stromů.
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s odstranění třech nevhodně vysazených stromů – lip na náměstí
5.května
- ukládá zajistit náhradní výsadbu.
h) brigáda ZO na úpravě terénu za OÚ
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení brigády členů ZO na úpravu prostor za
objektem IC po zajištění potřebné mechanizace.
Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním
úřadě

...............................................OBČAN NA ÚŘADĚ............. ...............................
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace),
,,,,,,,,,,,, ověřování pravosti podpisu (legalizace) - zákon o ověřování
Od 1. 3. 2006 nabyl účinnosti nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování).Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova
shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující
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osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.Vidimací a legalizací
se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s
právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního
průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení
k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky,
šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického
plánu, rysu nebo technické kresby;
je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo
slovenském jazyce
je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly
zeslabit její věrohodnost;
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou
listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském
jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona)
občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana
členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení
dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které
byla udělena dočasná ochrana. O provedení vidimace a legalizace se provede záznam
v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na
požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru
vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb.).
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30,-.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-.
.
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Informace k zákonu o hmotné nouzi
Parlament České republiky schválil v březnu 2006 zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který platí od 1. ledna 2007.Tento zákon nově stanovuje podmínky pro pomoc
osobám v hmotné nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve
znění pozdějších předpisů.

Co je nového?
- systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými
příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních
potřeb
- zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení
- je jednotný na celém území České republiky
- vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje,
popřípadě se práci vyhýbá
- nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi?
- zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy,
bydlení a mimořádnými událostmi. Nastanou-li, je osoba či rodina v hmotné nouzi a má
nárok na pomoc
- jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb
- zákon zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací,které nelze vyřešit jinak než okamžitou peněžní pomocí
- důležité je, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou
nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku.

Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
- dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
- o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, tj.
stejné úřady, které poskytovaly dosavadní dávky sociální péče. Tyto úřady jsou povinny
poskytnout informace o pomoci v hmotné nouzi v jednotlivých případech.
pokračování příště
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MMMMMMMCO SE DĚJE S VYTŘÍDĚNÝM ODPADEMMMMMMMMM
V poslední době vzrůstá spotřeba různých druhů zboží a tím přibývá i
obalů a výrobků na jedno použití. Zbavujeme se i věcí, které ještě
zdaleka nedosloužily a problém nadprodukce odpadu je tak stále
naléhavější. Ze všeho nejdůležitější je předcházet vzniku odpadů a
tam, kde to není možné - odpad, který nám vznikne, důsledně
třídíme.
Využitelné složky (papír, sklo, plasty, tetrapaky, kovy) předáme
k recyklaci, bioodpad kompostujeme. Třídění odpadů jsme se již
naučili - podle českých a evropských statistik se v Česku každá
druhá PET láhev vrátí do oběhu jako cenný materiál pro další
zpracování. Češi jsou mistři Evropy v třídění a recyklaci plastů, v
tomto ohledu nám konkurují jen Němci. V dnešním článku bych Vás chtěla seznámit s tím,
co se děje s odpadem po jeho vhození do kontejneru.
Papír – speciální vozidlo firmy van Gansewinkel, která pro naší obec zajišťuje sběr
odpadů, na své trase po obcích sveze do překladiště firmy umístěného v Modřicích obsah
kontejnerů s papírem. V hale určené ke třídění se obsah kontejneru ručně dotřídí tak, aby se
daly slisovat balíky papíru stejného druhu – kartony, noviny, časopisy. V současné době
firma buduje moderní třídící linku na třídění papíru, která by měla být uvedena do provozu
v červnu 2007. Balíky papíru se podle druhu vytříděného papíru využívají v papírnách
v republice pro další výrobu např. novinového, toaletního, balicího papíru.
Plasty – podobně jako papír se plasty svezou na překladiště v Modřicích, kde se třídí na
PET lahve a pak podle druhů ( polypropylen, polyetylen, pěnový polystyren apod.) a podle
barvy. PET lahve se třídí na čiré a barevné a přímo ve firmě se na jedné z nejmodernějších
linek zpracovávají na drť. Ostatní plasty se po vytřídění slisují a jsou předávány k dalšímu
využití.
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a
vlastnosti. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a
spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět
vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních
cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu,
ploty, protihlukové stěny u dálnic apod.
Sklo – auto vybavené dělenými kontejnery na bílé a barevné sklo odveze sklo do
skladovacích boxů ve firmě. Z vytříděného skla se ve sklárnách VETROPACK MORAVIA
GLASS, a.s. vyrábí nové skleněné předměty.
Tetrapaky – po dotřídění se lisují do balíků a zpracovávají se v papírnách v Předklášteří
a v Bělé pod Bezdězem.
Ing. Monika Špačková

.Informace o zapojení obce do SMS brány Jihomoravského kraje.
Rada Jihomoravského kraje schválila dne 6.4.2006 svým usnesením přistoupení na
„Komunikační,monitorovací a varovný SMS systém“ a doporučila obcím na území JmK
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

-9-

Předklášterský zpravodaj 2007

zapojit se dle možností do tohoto systému. Co je základním cílem tohoto systému?
Je jím vytvoření jednotné databáze obyvatel, kteří budou přihlášeni k posílání SMS zpráv
v krizových situacích, anebo budou mít zájem o zasílání informací o dění v obci formou
SMS zpráv a tuto databázi zpřístupnit kromě obecních orgánů také jednotlivým subjektům
krizového řízení Jihomoravského kraje. Obce dostávají jednoduchý prostředek pro komunikaci s občany v krizových situacích, nebo v situacích, kdy je potřeba informovat občany
buď jedné ulice, nebo celé obce, nebo zastupitele obce o důležitých sděleních a není vždy
možné zajistit dobrou informovanost prostřednictvím veřejného rozhlasu.
Občan se do systému přihlásí posláním jednoduché SMS zprávy a zrovna tak se může ze
systému odhlásit. Systém pracuje spolehlivě pro všechny tři operátory na trhu a pro občana
je tato služba zdarma. Vzhledem k tomu, že obec musí poplatky za 1 SMS zprávu a měsíč ní paušál uhradit, rozhodlo ZO požádat občany, zda projeví zájem o zasílání informací tímto moderním způsobem a podle toho jednat dále o zavedení tohoto způsobu komunikace.
Do tohoto čísla časopisu je vložen lístek se žádostí o předběžné, nezávazné vyjádření.
Rovněž je možné projevit zájem o službu e-mailem na adresu obec@predklasteri.cz.
Bude – li dostatek zájemců, bude přistoupeno k uzavření smlouvy s firmou, která zajišťuje
tuto službu pro celý Jihomoravský kraj.
Příklady oznámení: „Z důvodu poruchy vodovodu nepoteče dne 20.8.2006 od 8.00hod. do
12.00 hod voda v ulici M.Horákové.“
- „ EON oznamuje,že pro havárii trafa nepůjde dnes od 14. 00 do 20. 00 hod. na
ulicích Dr.Šimka, Fr.Nováka a Tišnovské el. proud.“
- „POPLACH“ Komunikace mezi Obcí Lhota a Okrouhlá je zavalena stromy. Je do
odvolání neprůjezdná.
Další možnosti využití tohoto systému jsou velké. Podrobnější informace lze získat
na OÚ a ve vývěsce.

----------------VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČR.-----------------Dne 10. dubna jsme se spolu se starostou obce zúčastnili veřejného slyšení, které se konalo
pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Tématem slyšení
byly nevyřešené vztahy církví a státu, zejména nevyřešené církevní restituce. Jednací sál
byl zaplněn zástupci obcí, církví a řeholních řádů a některými politiky nebo významnými
osobnostmi veřejného života.
Pro informaci nezasvěceného čtenáře bych připomněl, v čem je jádro problému. Je známo,
že po roce 1948 došlo bez souhlasu církví a řeholních řádů k vyvlastnění jejich majetku ať
již podle komunistického režimu platných zákonů nebo, v některých případech, bez
legislativně schválených norem. Po změně režimu na začátku devadesátých let byla malá
část nemovitého majetku vrácena, zbytek v miliardových hodnotách zůstal v držení státu,
případně ve vlastnictví některých obcí. V dané době se předpokládaly další kroky, které by
církvím a řeholním řádům způsobené majetkové křivdy napravily. Aby nebylo možno
s tímto majetkem volně nakládat byl parlamentem v roce 1991 přijat zákon č. 229/1991 Sb.
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, který v § 29 zní:
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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„Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, nelze
převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“ Po dobu
následujících 16 let však nebyl přijat žádný zákon, který by uvedený stav změnil. Pro obce,
na jejichž listě vlastnictví se nachází uvedený majetek to znamená, že s uvedeným
majetkem nelze nakládat. Blokační ustanovení znemožňuje např. i takové uspořádání
vlastnických vztahů, při kterém by blokovaný majetek byl převeden do vlastnictví
původního vlastníka, nebo při kterém by se tento majetku vzdal a umožnil tak zapsanému
vlastníku v katastru nemovitostí tento majetek odblokovat. Pro nás jako obec, která je
vlastníkem parcely č.399/l, kde se v souladu se schváleným územním plánem předpokládá
výstavba to znamená, že až do vydání příslušných zákonů nelze tento záměr realizovat.
Obdobné problémy, které plynou z blokačního paragrafu má téměř dalších 50 obcí. Proto se
v roce 2003 sdružily a za právní pomoci Svazu měst a obcí iniciují kroky, které by tento, do
budoucnosti neudržitelný stav, změnily tak, aby nebyl překážkou jejich dalšího rozvoje.
Uspořádání veřejného slyšení, které bylo konáno pod záštitou výboru Senátu pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, je jedním z kroků, které by měly přispět k odstranění
nečinnosti zákonodárných orgánů a k uspokojivému řešení pro obce i původní vlastníky,
kteří požadují spravedlivé narovnání. Některé řeholní řády požadují navrácení majetku.
Katolická církev jako původní největší vlastník nepožaduje navrácení majetku, trvá však na
finančním řešení.
Význam veřejného slyšení jistě přispěl k vyjasnění stanovisek zúčastněných stran a dalším
krokům, směřujícím k řešení daného problému. Tím by měla být i podpora některých
senátorů, kteří hodlají podat ústavní stížnost na zrušení blokačního § 29. Tím by se
naplňovala i slova místopředsedy Senátu JUDr. Pitharta, který v zahajovacím projevu řekl :
„Účelem slyšení není jen pokrčit rameny a zapomenout.“
Za uspořádání veřejného slyšení je třeba poděkovat senátorům Václavě Domšové, Josefu
Zoserovi, Ing. Josefu Vaculíkovi a zastupiteli obce Červená Řečice Mgr.Jedličkovi, který
společné úsilí zainteresovaných obcí organizuje.
Po ukončení slyšení byl parafován starosty pěti obcí dopis prezidentu Klausovi
s požadavkem podpořit úsilí obcí o zrušení blokačního paragrafu.
Jeho odpověď, kterou obec v minulých dnech obdržela, dále uvádíme.
Ing. Oldřich Merta
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-------------------------POŽÁR V PORTA COELI-----------------------V pondělí 16.dubna v podvečer, za krásného jarního dne, se rozhoukaly sirény, které
nikdy nevěstí nic dobrého. Každý, kdo pohlédl směrem ke klášteru, byl zděšen sloupem
černého dýmu, ve kterém vysoko k nebi probleskovaly rudé plameny. Všichni máme ještě
v paměti 15. duben 2005, kdy hořel nedaleký hrad Pernštejn a děsili jsme se pomyšlení, že
by ohnivé jazyky mohly zachvátit také naši významnou památku. Na místo požáru se
sbíhali lidé a přijížděly hasičské sbory ze širokého okolí. Naštěstí oheň, který se do příjezdu
prvních hasičů značně rozšířil, zasáhl pouze bývalou stodolu, později ovčárnu, kde bylo
uskladněno staré seno a další materiál minimální hodnoty. Jen díky obětavosti
profesionálních i dobrovolných hasičů se oheň nepřenesl na sousední sýpku a také
nepoškodil vedle rostoucí starou lípu. Příčinou vzniku požáru byla s velkou
pravděpodobností nedbalost nezjištěné osoby při manipulaci
s otevřeným ohněm. Vyšetřovatel nevyloučil ani hru dětí s ohněm.
Na zásahu se podílely sbory ze stanice v Tišnově a z Lidické ulice
v Brně, dále jednotky dobrovolných hasičů z Dolních Louček,
Drásova, Kuřimi, Lomnice, Lomničky,Tišnova, Sentic a ze Svatoslavi
se 17 zásahovými vozidly. Jim všem patří poděkování
za rychlý a účinný zásah.
A.N.

---------------------------ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY-------------------------Akce a úspěchy žáků naší školy ve 2. pololetí školního roku 2006/2007
Exkurze do planetária a Anthroposu v Brně – 4. a 5. třída
Zahájení plaveckého výcviku v Kuřimi – 2. – 4. třída + předplavecký výcvik MŠ
Divadlo Radost – Čarodějná škola – 3. – 5. třída
Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2007
– kategorie Cvrček
– 2. a 3. třída
– nejlepší řešitel školy
Josef Havlík – 55 bodů ze 60 možných
- kategorie Klokánek – 4. a 5. třída
– nejlepší řešitel školy
Klára Jůzová – 93 bodů ze 120 možných
Divadla O Palečkovi a Pásmo pohádek v MŠ – MŠ, 1. a 2. třída
Divadlo v ZŠ – Pošťácká pohádka
3. – 5. třída
Návštěva Městské knihovny oddělení pro děti v Tišnově, korálkování – 3. – 5. třída
Den Země – přírodovědná vycházka s výkladem p. Jaroslava Špačka, sázení stromků
4. a 5. třída
Plavecká štafeta Plaveme s EU o pohár starosty města Krnova – vybraní plavci
ze 2. – 5. třídy
Sběr starého papíru – celkem jsme sebrali 2 800 kg, nejvíc 4. třída – 1022 kg tj. průměr
na žáka asi 57 kg
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Matematická miniolympiáda žáků 4. tříd – městské kolo na ZŠ Sirotkova Brno
- úspěšný řešitel
Kamila Kopecká – 7. místo
Matematická olympiáda žáků 5. tříd – okresní kolo na ZŠ 28. října
– úspěšní řešitelé
Magdaléna Špačková a Daniel Šebek – oba 4. místo
Výtvarná soutěž „Jaro je tady“ – Gabriela Jůzová z 5. třídy – 2. místo v kategorii ZŠ
mladší
McDonald’s Cup v minikopané
–
okrskové kolo – 2. místo ( chlapci 3. – 5. třídy)
Turnaj ve vybíjené – okrskové kolo na ZŠ 28. října v Tišnově
chlapci – 3. místo ve skupině
dívky – 1. místo celkově
okresní kolo v Modřicích
dívky – 2. místo
Vystoupení na výroční schůzi ČČK – žáci 2. a 4. třídy
Škola v přírodě – RS Dopravák Buchlovice – Smraďavka – 12. – 19. 5. 2007 – 47 žáků
3. – 5. třídy
Ekologické výukové programy – Lipka, Brno – Pisárky
Návštěva u babky bylinářky 4. třída
Strom – 1. třída
Rozmarýnek, Brno – Jundrov
Co vyprávěl starý pařez – 3. třída
Ferda Mravenec ve vodní říši – 2. třída
Divadlo Radost – Slezeš, Káčo, z té hrušky?! aneb Vykutálený švec
3. – 5. třída
Maškarní karneval – MŠ
Diskotéka pro – náctileté
Výstupní testy CERMAT – žáci 5. třídy

..................

.....

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

....

....................

Ve dnech 12. – 19. 5. 2007 pobývali žáci 3. – 5. třídy naší školy v rekreačním středisku
Dopravák v Buchlovicích. Program pobytu se skládal z vlastivědných výletů, výuky
a sportovních soutěží. Ve večerních hodinách byla pro děti uspořádána diskotéka s volbou
miss, noční stezka odvahy, skupinové soutěže a filmy.
Během pobytu děti navštívily dominantu pohoří Chřiby – hrad Buchlov. Tento hrad patří
k nejvýznamnějším památkám české ranné gotiky. Děti zde obdivovaly zejména
přírodovědné sbírky nashromážděné posledními majiteli hradu. Opravdovým
architektonickým skvostem je zámek v Buchlovicích, zbudovaný se slohu pozdní
renesance, který se stal cílem našeho druhého výletu. Celá stavba je obklopena překrásným
parkem s množstvím exotických stromů a keřů. Oba výlety absolvovaly děti pěšky, i když
nás během cesty provázely kapky deště.
Úplně první vycházka nás zavedla v neděli od areálu lázní Smraďavka – Leopoldov a
k vodní nádrži Nad Sovínem. Po cestě jsme měli i kulturní zážitek v podobě nádherných
žabích koncertů z přilehlých rybníčků. Pondělní výlet nás zavedl na nedaleký ranč
Nevada, kde jeho majitel chová téměř 50 koní, ovce, lamu a další zvířata. Děti se mohly
nejenom povozit v sedlech, ale i koně vodit.
Kraj pod buchlovským hradem je kolébkou naší historie. To si děti připomněly na
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dalším výletě do archeoskanzenu v Modré, kde poznaly architekturu i zvyky prvních
Slovanů z období Velké Moravy. Třešničkou na dortu celé školy v přírodě pak byla páteční
návštěva nově vybudovaného aquaparku Delfín v Uherském Brodě.
Po celou dobu pobytu děti pracovaly ve smíšených družstvech složených z žáků všech
tří tříd. Plnily úkoly z oblasti přírodovědy, zdravovědy, všeobecných znalostí, odpovídaly
na otázky spojené se znalostmi načerpanými na zhlédnutých památkách, ale také
v tradičních i méně tradičních sportovních disciplínách.
Velmi nás překvapila kvalita literárních prací dětí na dané téma, které si ve skupinách
vylosovaly. Vytvořily pohádku, pověst, bajku, povídku, příběh ze života dětí, zvířat,
dokonce i sci-fi příběh a báseň.
Na závěr byly všechny výsledky činností vyhodnoceny. Všech osm družstev bylo
odměněno podle výsledků práce, spolubydlící dostali ocenění za udržování pořádku na
pokojích během celého týdne. Řád zlaté vařečky a diplom s podpisy všech účastníků školy
v přírodě dostaly kuchařky RS Dopravák, které nám po celou dobu pobytu opravdu skvěle
vařily.
Dětem se pobyt velmi líbil. Pro některé z nich to byl první samostatný pobyt bez
rodičů a sourozenců. I když nějaká ta slzička ukápla, během dnů bylo tolik různých aktivit,
že na tesknění nezbývalo moc času.
Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ

Letošní škola v přírodě je už minulostí, ale věříme, že hezké vzpomínky dětem dlouho
zůstanou.
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.
-----------

SPORT V OBCI DŘÍVE I DNES
Stručná historie TJ Sokol Předklášteří

.
-----------

Počátky naší nejvýznamnější a nejstarší tělovýchovné organizace spadají až do roku 1862,
kdy se konala v Praze ustavující valná hromada. Program nového sdružení založený na
základě helénského ideálu harmonie těla a ducha přednesli dr. Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner. Mezi zakládajícími členy byli J. E. Purkyně, J. Neruda, J. Mánes a další významné
osobnosti českého národa.
Symbolem jednoty se stal Mánesův prapor se sokolem v letu. Rovněž původní sokolský
kroj byl dílem J. Mánesa. Název SOKOL navrhl E. Tonner, heslo TUŽME SE! stanovil M.
Tyrš. Pozdrav NAZDAR navrhl J. Barák, tykání a oslovení BRATŘE, SESTRO J. Fügner.
Tyršova myšlenka harmonického rozvoje těla a ducha nadchla mnoho lidí. Sokolské hnutí
se postupně šířilo z Čech na Moravu a získávalo na významu v národní historii.
Podle dochovaných materiálů se datuje založení Sokola Předklášteří od roku 1912. Obec
Předklášteří měla tehdy asi 1000 obyvatel, většinou zaměstnaných v místní papírně,
cukrovaru, pivovaru a vápence.
Zakládajícím členem a prvním starostou Sokola Předklášteří byl Rudolf Klátil st. Během 1.
světové války byla činnost jednoty zastavena. Opět se obnovila v roce 1917 a úspěšně se
rozvíjela díky skupině nadšenců v obci. Byli to manželé Tenglerovi ( učitelé ), rodina
Rudolfa Klátila, rodina Misařova, rodina Trantýrkova, Jindřich Ondřej zvaný Pára, učitel
Fr. Vrchlabský, náčelník Oldřich Sládek, náčelnice Adélka Svobodová, paní Klátilová –
Továrková, rodina Mičánkova, rodina Chutných, učitel Sklenář, Metoděj Svoboda a další.
Kromě cvičení (ZTV) se hrávala divadla a pořádaly besídky a akademie v ozdravovně a v
„ Zámečku“ (nyní Podhorácké muzeum). Konaly se maškarní plesy, mikulášské nadílky,
silvestrovské programy zaměřené na místní poměry, „ Pod Kaštany“ na Trávníkách veřejná
cvičení a výlety, a ve spolupráci s hasiči hody se stavěním máje.
Vlastní místnost sokolové neměli, ale to je neodradilo. Využívali všechny větší prostory
v obci – hospody u Sládků, u Trantýrků, u Dvořáčků, úzkého zaskleného pavilonku
v ozdravovně a později tělocvičny ve škole. Nacvičovalo se také u Klátilů na dvoře a B.
Klátilová a Jaroslav Klátil (Badin) jim při otevřeném okně hrávali z domu na klavír. Spolu
s hasičským spolkem zajišťoval Sokol v obci bohatý tělovýchovný, kulturní a společenský
život.
Činnost jednoty by nebyla možná bez ochotných sponzorů. Potřebné finance poskytoval
majitel papírny Karel Kopřiva, Vlasta Dvořáčková z hospody a další.
V roce 1926 se nacvičovalo v Tišnově na všesokolský slet, docvičovalo se u Klátilů na
dvoře. Po sletu se v Předklášteří začalo naplno cvičit. Zapojeno bylo 64 mužů, 42 žen, 29
dorostenců a 98 žáků.
Cvičitelky Tenglerová a Svobodová vedly žactvo, Klátilová, Hrbotická – Pavlíčková,
Dočekalová a Tenglerová ženy, Sládek, Tengler a později Muzikant a O. Kouřil muže.
Jednota měla čtyři odbory: divadelní (2 – 3 představení do roka), loutkářský, branný a
zábavní.
V lednu 1938 byl zřízen lyžařský odbor. Jezdilo se na Čepičce, v Černičáku, na Šafránici,
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na nelepečských loukách a na lesních cestách. Rozmáhala se lyžařská turistika.Veškerou
činnost Sokola přerušila druhá světová válka. Do protifašistického odboje se zapojili
sokolové: A. a F. Vlasákovi, V. a O. Misařovi, M. Kučera, A. Pánek, G. Spohr, župní
náčelník a Fr. Svoboda. Poslední tři zaplatili za odbojářskou činnost životem.
Po skončení války byla činnost obnovena na ustavující schůzi dne 14. 6. 1945 v původních
odborech. Jen divadelní odbor se spojil s pěveckým spolkem Květnice. Starostou Sokola se
stal ředitel ozdravovny František Čech, náčelníkem Oldřich Sládek, jednatelkou Olga
Chutná. Do jednoty se přihlásilo 57 mužů, 45 žen, 13 dorostenců, 12 dorostenek a 58 žáků.
Činnost se úspěšně rozvíjela. V roce 1947 se konalo veřejné cvičení, průvod obcí a večerní
veselice. XI. všesokolského sletu v roce 1948 se zúčastnilo 30 cvičenců z Předklášteří.
V březnu 1948 vystřídal starostu České obce sokolské Fr. Hřebíka Fr. Truhlář spolu
s novými členy představenstva. Byla vytvořena jednotná sportovní a tělovýchovná
organizace ČSTV. Do ní se postupně začlenily jednotlivé sportovní spolky a organizace,
tedy i Sokol.
V roce 1949 je v TJ Sokol Předklášteří založen fotbalový odbor a začíná se stavět hřiště na
Trávníkách. V roce 1950, kdy je hřiště dokončeno, je podána přihláška do krajského
fotbalového svazu a fotbalová jedenáctka začíná hrát závodně. Po krátké době je hřiště
s přilehlými pozemky dáno k dispozici pro výstavbu ubytoven pro zaměstnance Uranových
dolů. Tím fotbalový oddíl zaniká.
Rovněž malé hřiště na Čuberně je s požehnáním MěNV Tišnov zastavěno bytovou
zástavbou. Sportovci Sokola a žáci školy jsou odkázáni na malé, nevyhovující školní hřiště.
Společnými silami pod tlakem všech místních veřejných složek vykupuje MěNV Tišnov
část zahrady od manželů Jeřábkových a současně předurčuje v územním plánu zahradu
manželů Ambrožových pro další rozšíření hřiště. Škoda, že se její výkup neprosadil.
V původním ideovém návrhu sportovního areálu za školou se počítalo s fotbalovým a
atletickým hřištěm. Stavělo se však podle toho, jak byly jednotlivé pozemky k dispozici,
tedy hřiště na volejbal a tenisové kurty a malá kabina s tanečním parketem. Další rozšíření
kabiny o společenskou místnost a sociální zařízení se uskutečnilo zčásti v akci Z.
Na Klínku byl v akci Z a za podpory členů TJ Sokol a široké veřejnosti vytvořen lyžařský
areál mnohamilionové hodnoty. Jen na brigádách bylo odpracováno 6000 hodin.
Téměř na dosah byla možnost výstavby sportovní haly v areálu Zvláštní školy v době, kdy
probíhala generální oprava a přestavba její tělocvičny. Výstavbu haly podporovaly všechny
zainteresované instituce - MěNV Tišnov, OV ČSTV Brno, stavební podnik OSP Brno a
odbor školství ONV Brno – venkov. Ten při konečném schvalování svůj souhlas odvolal.
Brzy nato se začala stavět sportovní hala v Tišnově.
Sportoviště vybudovaná TJ Sokol Předklášteří od roku 1950 představují velikou hodnotu a
umožnila bohaté sportovní vyžití. Cvičily všechny složky ZTV, oddíly gymnastiky,
lyžování, turistiky, tenisu, volejbalu a stolního tenisu. V zimě se na hřišti za školou bruslilo
a hrál hokej. O tom, že o tělovýchovu byl velký zájem a že se sportoviště plně využívala,
svědčí členská základna s 323 členy a s 422 členy včetně sportovních oddílů.
O mladé lyžaře pečovalo 6 trenérů, kteří pravidelně vedli výcvik v tělocvičně a na sněhu.
Všechny složky oddílu se zúčastňovaly závodů ve sjezdových a běžeckých disciplínách.
Využívalo se svahu na Klínku a svahů v okolí. Jezdilo se také do Čenkovic a do Říček.
Také volejbal dosahoval v závodních soutěžích dobrých výsledků. Zajišťoval se výcvik
mládeže. Na své si přišli i rekreanti.
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Mladí členové turistického oddílu kromě společných výletů plnili odznak 100 jarních
kilometrů, zúčastňovali se orientačních závodů a nacvičovali spartakiádní vystoupení.
Ženy a dívky se s velkou vervou vyžívaly v aerobiku a rytmice. Nejzáslužnější bylo to, že
v základní tělesné výchově cvičily všechny složky, hlavně mládež. Pořádala se veřejná
cvičení, cvičilo se na Všesokolském sletu 1948 a na spartakiádních vystoupeních.
Jaká byla náplň cvičební hodiny v průběhu 50 let? V Sokole se preferovala síla, obratnost,
vytrvalost, soutěživost. Po nástupu družstva následovala rozcvička celého těla, potom náročná gymnastická cvičení na nářadí (bradla, hrazda, kůň, bedna, kruhy, kladina, žíněnky,
šplh na laně a o tyči). Každý dorostenec přeskočil koně na dél, bednu vysokou 120 cm
přelétl skokem plavmo, vyšplhal do výše 5 m. Nacvičovala se salta, přemety, stoje atd.
V létě bylo cvičení zaměřeno na atletiku. Každá cvičební hodina byla zakončena
pořadovým cvičením a někdy nám bratr Sládek dopřál ragby nebo míčovou hru. Žactvo se
také vyžívalo v závodivých hrách.
Cvičení v Sokole bylo náročné, vyžadovala se kázeň a pořádek. Na každém volném plácku
se do úmoru honila mičuda nebo hadrák. Hodně času se trávilo u vody na soutoku Svratky
a Loučky. V neděli zde pobývaly celé rodiny. S rozvojem míčových her se změnila i náplň
cvičební hodiny. Gymnastické nářadí z tělocvičen zmizelo a nahradily je koše a sítě.
TJ Sokol Předklášteří se 23. 6. 1990 opět začlenila do ČOS a organizačně spadá do župy
Pernštejnské. Členové Sokola využívají stávající sportoviště, tělocvičnu ZŠ, volejbalové a
tenisové kurty, kabinu s tanečním parketem a lyžařský areál na Klínku. S pozemkem za
tenisovými kurty se uvažovalo pro fotbalové a atletické hřiště. Do roku 2006 se využíval
okrajově, nevyhovoval povrch terénu a hlavně o něj nikdo nepečoval. Od roku 1997 se
uskutečnila ze strany Sokola a vedení obce řada neúspěšných pokusů vybudovat za podpory
ČOS hřiště s umělým povrchem.V roce 2006 předal Sokol pozemek obci s tím, že obec zainvestuje výstavbu hřiště. Po schválení tohoto záměru obecním zastupitelstvem je vypsáno
výběrové řízení s termínem dokončení a zkolaudování stavby do června roku 2007.
V současné době je stavba téměř dokončena a do prázdnin bude pro členy Sokola a žáky ZŠ
slavnostně otevřena.
Je třeba ocenit vstřícnost vedení obce a obecního zastupitelstva k tělovýchově a sportu
v Sokole Předklášteří. Vybudování nového sportoviště je pro vedení a členstvo Sokola
velkým závazkem, že hřiště bude plně využíváno, ale i patřičně udržováno.
Všem členům TJ Sokol Předklášteří – minulým i současným – vyslovujeme za jejich
obětavou a nezištnou práci uznání a dík.
Jindřich Jakubec
Marie Kulhánková
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Čtyři starostové Sokola Předklášteří: zleva – Z.Bednář, J.Jakubec, F.Janíček a M.Pátek
uprostřed – náčelník bratr Procházka, ležící – L.Gross a J.Ivánek

Župní slet 1938 – Nové Město na Mor.
Levé foto: cvičení žen, zleva – Božena Kytnerová – Chytrcí, Marie Jílková – Čiháčková,
Al.Hrbotická – Grossová, Helena Rašovská, Pravé foto: uprostřed Fr.Janíček

X. všesokolský slet v Praze 1938
Levé foto: zleva – Marie Trantýrková, Aloisie Hrbotická, Helena Rašovská, Anna Nadrchalová,
Fr. Janíček, Bohdanka Hrbotická, Alois Sítař, Fr.Vlasák a Božena Ticháčková
Pravé foto: zleva – S.Ernestová, Rudolf Klátil st. – starosta, Božena Ticháčková,
Fr.Vlasák, Fr. Janíček, Alois Sítař,
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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...VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ – KDO ZA TO MŮŽE?...
Úplně první myšlenka na realizaci víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Předklášteří padla přesně před 10-ti lety, někdy v roce 1997. Po valné hromadě Sokola a příchodu
několika nových členů výboru přišla k projednání i otázka fotbalového hřiště v Předklášteří.
V obci bylo hřiště nejdříve u rybníka pod kaštany, později v areálu zvláštní školy, ale při
budování domova seniorů byl tento prostor zastavěn.
Při jedné ze schůzí výboru, jeden z jejích tehdejších členů, bratr Groch /nyní obyvatel
Dolních Louček a člen místního Sokola/,vystoupil s nápadem, že by se dalo využít prostoru
vedle tenisových kurtů, který byl v té době nevyužitý a zarostlý trávou a keři. Jako první
přišel s myšlenkou vybudovat zde víceúčelové hřiště s umělým povrchem. To v té době
představovalo investici asi 1 milion korun, pro naši jednotu částku astronomickou. Proto
jsme po dohodě s obecním úřadem Předklášteří přistoupili k levnější variantě – vybudování
hřiště s hlinito-písčitým povrchem. Po roce nám ale pískem prorostla tráva a my byli opět
tam, kde dříve.
Vrátili jsem se proto na začátek, k původní myšlence umělého povrchu a nechali jsme
zpracovat studii nového hřiště. To už rozpočet přesáhl 2 miliony. Psal se rok 2001. Tou
dobou se nám naskytla možnost grantu z ČOS – až do výše 1 milionu korun na výstavbu
nových sportovišť. Ihned jsme si o ni požádali. Zároveň nám byla přislíbena podpora
z župy Pernštejnské i obce Předklášteří na zbývající finance. Starostové jak z župy
Pernštejnské - ing. Mistr, jednoty – bratr Bednář, tak i obce – ing. Merta několikrát
navštívili v Praze ing. Moučkovou, která má na starosti přidělování financí na župy. Vše se
slibně vyvíjelo. Jednota nechala vypracovat projekt /tentokrát už přesáhl částku 6 mil.
korun/, vyjmula pozemek ze zemědělského a půdního fondu a uspořádala výběrové řízení,
kterého se zúčastnilo asi 12 firem. Byla vybrána firma JM Demicarr Slavkov, která se
zabývá výstavbou sportovišť.
Do toho zasáhla příroda a po povodních v roce 2002 šly veškeré finance na opravu
vodou zničených sokoloven a hřišť. Z tohoto důvodu byla naše žádost zamítnuta. Zkoušeli
jsme žádat i o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu,
opět neúspěšně.
Po dalších jednáních s obcí Předklášteří jsme došli k rozhodnutí, že poslední možností
k vybudování hřiště je převést tento sokolský pozemek na obec Předklášteří, která má lepší
možnosti k dosažení dotací z Evropské unie. Toto bylo odsouhlaseno v roce 2005 valnou
hromadou a ještě téhož roku jsme požádali Českou obec sokolskou o povolení
k bezúplatnému převodu na obec. To jsme kupodivu dostali.
Vše dostává rychlý spád. V průběhu roku 2006 TJ Sokol předává pozemek obci
Předklášteří, ta ihned jedná s vítěznou firmou výběrového řízení o začátku realizace,
výstavba hřiště se rozbíhá v říjnu roku 2006. Přislíbený termín dokončení je červen 2007.
Podle posledních informací firma díky mimořádně teplé zimě termín dodrží a slavnostní
otevření spolu se sokolskou akademií je naplánován na sobotu 16.6.2007.
Oldřich Bednář
starosta TJ SOKOL Předklášteří
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-PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚDne 16. června 2007 se uskuteční slavnostní otevření víceúčelového hřiště
v Předklášteří. Komise pro sport a mládež ve spolupráci se členy TJ Sokola Předklášteří
připravuje na tento den následující program :
10.00

Zahájení
Vystoupení Mažoretek TJ Lažánky
Ukázky částí skladeb XIV. Všesokolského sletu, vystoupí cvičenci Sokola
Předklášteří, Lomničky, Moravských Knínic, Čebína, Drásova a Tišnova
Vystoupení oddílu TAEKWON-DO Sokol Čebín
Ukázka cvičení lyžařského oddílu TJ Sokola Předklášteří
Vystoupení oddílu KARATE Sokol Krahujec (Srbsko) a Sokol Tišnov

11.00

Turnaj v malé kopané žáků mikroregionu Porta

13.00

Exhibiční utkání extraligových hráčů v plážovém volejbalu

14,00

Turnaj v malé kopané dospělých mikroregionu Porta
o putovní pohár starosty obce Předklášteří
Turnaj v plážovém volejbale smíšených trojic

Po ukončení turnajů :
Vyhlášení výsledků jednotlivých turnajů
Let balonem na laně pro děti
18.00

Večerní Country zábava
Srdečně Vás zvou pořadatelé komise pro sport
a mládež a členové TJ Sokola Předklášteří.
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Oddíl lyžování na trávě úspěšně zahájil sezónu 2007.
Náročná příprava celkem 14 závodníků lyžařského oddílu TJ Sokola Předklášteří
byla zahájena již koncem března 2007. Trénink probíhal na místním svahu na Klínku někdy
i čtyřikrát týdně pod vedením trenéra Pavla Ivánka a jeho asistenta Martina Müllera. Po té
následovalo několik společných soustředění v rámci České republiky. Veškerá příprava
před zahájením sezony se opravdu vyplatila, neboť v průběhu dvou závodů Českého
poháru 2007 v lyžování na trávě získali naši závodníci celkem 12 zlatých, 6 stříbrných a 9
bronzových medailí.
Dva zahajovací závody Českého poháru 2007 proběhly dne 19. – 20. května ve
Frýdlantu v Čechách a dne 26. – 27. května v Dlouhoňovicích u Žamberka.
Průběžné pořadí Českého poháru členů TJ Sokola Předklášteří
Kategorie : Mladší žáci
Jan JEROŠEK
1. místo
Mladší žákyně
Nikola GERGELYOVÁ 3. místo
Starší žáci
Václav JEROŠEK
1. místo
Tomáš SOLTÍK
3. místo
Starší žákyně
Petra IVÁNKOVÁ
1. místo
Junioři
Jakub NEKVAPIL
3. místo
Pavel FIC
6. místo
Martin SOLTÍK
9. místo
Martin MÁCA
10. místo
Šimon VOJTA
12. místo
Muži
Jindřich JEŽ
2. místo
Michal KLIMEŠ
4. místo
Lukáš VECHETA
6. místo
Jiří TOPINKA
8. místo
Jak je vidět z výsledků opravdu naši závodníci obsadili přední místa a nezůstali
pozadu ani v kategorii juniorů, která má nejvíce startujících a kde je opravdu největší
konkurence.
Nyní závodníky čekají mezinárodní závody FIS a další pohárové závody v rámci
republiky, přejeme jim mnoho úspěchů v sezoně 2007.

NÁBOR DO ODDÍLU VOLEJBALU
TJ SOKOL Předklášteří plánuje v roce 2007 nový oddíl volejbalu staršího žactva
/od 5. tříd/. Nábor proběhne v průběhu měsíce září na místní základní škole. Oddíl
povedou trenéři: Miroslav Kotas, Filip Bednář a Veronika Homolová. Podrobnější
informace budou uvedeny ve zpravodaji měsíce září.
Oldřich Bednář, starosta TJ SOKOL Předklášteří
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BBBBBB BBBBB BKULTURNÍ ŽIVOT OBCENBBNN

NNN.

Muzejní noc 19.května 2007
Po dlouhých a složitých organizačních přípravách a v závěrečné fázi nervy drásajícím
napětí, aby vše vyšlo a zejména aby přálo počasí, proběhl v sobotu 19. května
v Podhoráckém muzeu v Předklášteří druhý ročník Muzejní noci.
Slavnostně pracovní atmosféra začala pro muzejníky s nástupem do práce už ráno v 9
hodin, protože u příležitosti Mezinárodního dne muzeí průvodkyně neprodávaly vstupenky
jako obvykle, nýbrž vstup do prostor muzea i kláštera byl po celý den pro všechny
návštěvníky sice registrovaný, ale volný.
Praktické přípravy na Muzejní noc začaly v 16 hodin, kdy přijeli první zaměstnanci muzea
a po nich i postupně všichni účinkující a další předem zajištěné osoby. Pódium, stany a
stánky v parku vedle muzejní budovy byly zásluhou pracovníků Brněnského kulturního
centra postaveny již o den dříve. Ačkoliv měli všichni plné ruce práce, bylo třeba ještě jako
předkolo před večerním programem absolvovat v 18 hodin slavnostní vernisáž nové
výstavy „Zprávy o blízkých světech“, nainstalované v muzejní galerii a přilehlých
prostorách chodby a pokladny. Výstava prostřednictvím průřezu činnosti sedmi různých
institucí, škol a sdružení představuje z nejrůznějších stran život handicapovaných
spoluobčanů, možnosti jejich vzdělávání i využití volného času. K důstojnému průběhu
vernisáže přispělo 82 přítomných návštěvníků včetně zástupců některých, na výstavě se
prezentujících, institucí a vedení obce Předklášteří a města Tišnova.
Úderem 19. hodiny se konečně začala naplňovat idea Muzejní noci. Po úvodních slovech
začal bohatý kulturní program, a to z velké většiny v duchu čerstvě zahájené výstavy o
handicapovaných. Na pódiu se střídali Hudební sbor při Střední, základní a mateřské škole
pro zrakově postižené v Brně – Pisárkách, Divadlo Neslyším z Brna s úryvky z divadelní
hry „Věc není věc“ a na zpevněné vozovce pod majestátnými lípami zaujali tanečním
vystoupením coby „Piráti z Karibiku“ žáci Střední školy pro tělesně postiženou mládež
Kociánka v Brně. Tyto tři soubory, doplněné ještě skladbami v podání tišnovské hudební
skupiny Maňana, vystoupily v průběhu večera třikrát, navíc v druhém bloku ještě na pódiu
zazářili ve swingovém rytmu hrou na klavír nevidomý profesor brněnské konzervatoře
Anton Mészáros a zpěvem jeho syn Daniel. A kdo zrovna nebyl u pódia, mohl se v jednom
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ze stanů seznamovat s Axmanovou technikou modelování zrakově postižených, kterou
předváděli nevidomí studenti a absolventi kurzů ze Sdružení Slepíši v Tasově, nebo si mohl
nakoupit výrobky z chráněných dílen ze Sdružení Práh, příspěvkové organizace Zámeček
Střelice a z Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích. Ani to ale ještě
nebylo pro návštěvníky všechno. V nabídce nechyběla volná prohlídka muzejní budovy se
všemi výstavami a expozicemi, stejně jako v loňském roce byl dvěma reflektory nasvícen
nádherný gotický portál a jako úplné novum probíhaly v půlhodinových intervalech
prohlídky osvětleného interiéru původního klášterního, dnes farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie.
O spokojenost všech přítomných se po kulinářské stránce postaraly firmy prodejna
Veronika z Tišnova výrobky zdravé výživy a restaurace U Krále z Předklášteří klasickým
občerstvením s klobásky, gulášem a pivem.
Oproti loňskému roku byl zájem návštěvníků rovnoměrnější. Přicházeli a odcházeli po
celou dobu konání akce. Do muzejní budovy a interiéru kostela jich vstoupilo za celý večer
1 089, kolik jich ale bylo pouze před portálem nebo za kulturou či občerstvením v parku,
bohužel nevíme. Rozhodně byla celková návštěvnost vyšší než v loňské premiéře.
Závěrečné poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru celé akce.
Vedle muzejníků, všech účinkujících a placených služeb je třeba jmenovat alespoň
Cisterciácké opatství Porta coeli, Farní úřad Předklášteří, Obecní úřad Předklášteří a
elektrikáře firmy Orela pana Slaninu, bez jehož dispečinku by celý program skončil
předčasně.
Josef Zacpal

MMMMMMMMMMPANÍ MAZÁČOVÁ VZPOMÍNÁ …KKKKKKKKKKKK.
( 6. pokračování )

Vdávala sem se v devětatřicátým. Svadbu sme měli tady v kostele. V lednu sem se vdala a
pak v březnu přišli Němci.
Válku si nepřéte vidět. V té první válce byla strašná bída. Ale ta druhá! To byl takové
strach, že to nešlo véš. To si nepřéte vidět!
Vedle našéch celý noce chodili ty hitlerjugen, furt nám brebenčili pod voknama. To sme se
báli.Nejací manželi, židi, byli skovaní ve Štěpánovicích u Pochopů. Ale dyž se neco dělo,
tak se šli skovat do té kapličky a tam aji přespali. A von je negdo udal. Eši bych toto
udělala! Voni se potom stratili, utekli. To byla strašná doba!
My sme bydleli na Térovni. A jednó, bylo to v červnu, nám vlezl na půdu chlap. Chodili
sme tam po venku a von se na nás díval z lesa, jak sme se rozlóčili s tatem, ten šel do práce
na noc. To sem byla těhotná, brzo sem měla rodit. Tak tam se mnó byla sestra. Já hlópá!
Vokno bylo vodevřený, to už sme ležely, a já sem slyšela jak vrzla bránka. Tak já do toho
vokna volám: „ Bohóši, Bohóši!“ A nic. Tak sem zbudila sestru. To bylo v letě, ale my sme
na sobě měly kabáty, jak sme se bály. Poslóchaly sme, a nic. Já sem usnula. A vo štyrech
mně sestra zbudila a říká: „ Já sem tam slyšela klepnót.“ Tak já sem se voblíkla, všecko
sem poklidila, měli sme tam taky prase, kozu a slepice, nachystala sem snídani a povídám:
„ Dem se tam podívat.“ Ešče že sem na ňé nemákla! Nic sem neviděla. No tak sem vzala
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seno a volám: „ Matyldo, tady ti nikdo néni.“ A už sem byla u dveří, to sem musela podlezt
takové trám, baba na porod, a von tam byl a volá na mě: „Pajmámo, já so tady.“
Ježišmárja! Já sem se lekla! Jenom ty špičáky měl, čepicu kšiltem dozadu, furt jé vidím.
Prsa chlupatý, černý, jak povídám, neviděla sem eši je to čert nebo kdo. Tak sem hned dveři
zastrčila na zámek a vodďála sem žebřík. A Matylda trapem k papírně. Tata tam zebral
nekomu kolo, ani neviděl čích to je, na cestě vzal Findésa z obce, zbudil ho. Ten chlap mě
furt prosil, abych jé pustila. To sem se bála. To bylo zrovna stanný právo. Říkal, že utekl
z koncentráku, ale mohla sem mu věřit? A tak jak Findés přišel, tata to vodevřel a Findés
říká: „ Ježišmárja, to seš ty? Dyť my ti celó válku hledáme skrz pozůstalost!“ Von ho
poznal. Tak jé vzal sebó. Po válce sem se na ňé ptala, tak že žije. Všici mně nadávali, jak
sem byla hlópá, že sem tam lezla. Tak sem utíkala do Tišnova k paní Rybové, porodní
bábě, eši se tomu děcku neco nestalo. No povidala mně, že eši nedostane psotník z teho
leku, tak nic. Za pár dní sem rodila. Do porodnice sem nechcela, tam byly samý Němky,
tak sem rodila na Térovni.
Na ten nálet na Tišnov si dobře pamatuju. To zabilo teho Kóřila. Von byl ve sklepě a šel se
podívat, jak letijó a vono jé to zabilo.
Jak je pila, tak tam byli trestanci, dělali na dráze. No a dyž byl nálet, tak voni přes tu
Švarcavu utíkali pod Horku, tam za nama. Byl tam taky jeden z Borače, už nevim, jak se
menoval. Tak já sem dycky vzala kýbl, dala sem do ňé štryclu chleba a nesla sem jim ju
tam. Ten vedócí byl takové hodné, že šél dycky pryč, aby to neviděl. Tak ten z té Borače to
dycky vzal. Voni si to pak rozdělili. Tak sem ešče vzala kýbl jablek a vysypala sem jim to
na cestu a voni si to pozbírali. To byli naši lidi, ale měli nejaké menší trest, že nebyli
v koncentráku.
A ten nálet na Kuřím. No hrůza! To se vám tak leskly ty letadla. Dveři se vodvíraly a
zavíraly samy. Já s osmiměsíčním děckem! Utekla sem rači do lesa.
Hrozný to bylo, dyž zabili teho Němca a pak svolávali pod lípy ty chlapy. Furt pršelo. To
sem byla zrovna na dvoře u našéch. Kabát sem nemohla unest, jak byl těžké. A vidím vod
Roháčkovéch dva Němce. Tak říkám tatovi: „ Poď se podívat, tam dó jacísi dvá Němci.“ A
voni jé zrovna u bránky vzali. Každýho desátýho chceli za trest zastřelit! A pan prelát Jakš
(Jaksch)je zachránil. To všecka čest! Von byl Němec a von se za ně zasadil. Ale to byla
blbost vod toho člověka. Nevim, pré negdo ze Štěpánovic. Ten voják, copak za to mohl, že
musel do války? Jeli do statku pro seno a von jé zastřelil. Ale, že to bylo u nás, tak vzali
naše chlapy.
A jednó u nás na Pánkovým spali dva Němci. Že budó spat na zemi v kuchyni. Leštili tam
flinty. Panenkomárja, já sem se bála! No, ale přišli vod Trantýrků jiní dva Němci a volali
je. Tak sem vyrozuměla, že je honijó partyzáni. Voni měli všici strach. No a ráno, dyš teda
už všecko skončilo, tak šli ti dva vod nás. A ten jeden tak plakal, že má doma rodinu. Tam
před našéma krásně kvetl strom. Von se na ňé díval a porád plakal. Jak vodešli, spakovala
sem sporťák, kufřík a utíkala sem uličkó k Pančavě. Výdu z uličky a tam kůň. Ten letěl
snad vzduchem a Němec s ňém! Já sem se nemohla dočkat, abych už byla u brány a u
Sténů v Chalópkách.
Potom, dyž končila válka, se musela ozdravovna vystihovat. Tak šli všichni na Nelepeč.
Tam spaly děcka po půdách. Děcka neviděli vo rodičích, rodiče neviděli vo děckách.
V ozdravovni byl lazaret pro Němce, pro vojáky. No a já sem dycky šla tadymato uličkó na
pole, tam sme měli bungr. Dyž sem jednó vyšla z té uličky, tak sem viděla, jak vojáci
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nosijó ve strožokách na řbitov mrtvý. A viděla sem tam křížek a pana farářa Šalamóna, tak
sem tam musela byt taky, že. Najednó letělo letadlo. Tak sem si povídala: „ Panenkomárja,
teď nás mysim zabijó.“ No, ale letěli inam. Tak ty mrtvý vojáky teda pochovali za tó
márnicó.
Pak, to už sme patřili k Tišnovu, to tam bylo takový neupravený, jenom ten krušpánek. Ale
zase sem se trefila na to, dyž je vykopávali, teď po tým devětaosudesátým. To přijeli nejací
Němci, co se dověděli, že tady mají syna, a šli do Tišnova a nadali jim. No a pak tam dali
pomníček. A jednó sem přišla na řbitov a voni tam kopali. Tak sem se jich ptala eši umijó
česky a : „ Nein, nein.“ Ale ten jeden povídá: „ Trochu.“ Tak říkám, tam aby nekopali, aby
kopali dál. Tak kopali níž. Ale vodpoledne sem tam musela byt zas. Tak ten vedócí mě
volal, abych se šla podívat do té márnice. Takový černý rakvičky, tam byly kosti a ty
metále, co měli na krku. A tak sem se ptala eši je povezó do Německa. A von povídá: „
Brno, společné.“ Takže já všecko vim, že já musim všady byt. A jak sem říkala, válku si
nepřété vidět, ta byla strašná!
( Pokračování příště )

................ ............. ............OHLÉDNUTÍ …........... .. ........................
Po zimních měsících jsme jaro přivítali II. prodejní výstavou dekorací ze suchých rostlin,
tentokráte s velikonoční tématikou, kterou připravila paní MUDr.Lada Rambousková
z Brna. Její krásné vazby nás inspirovaly k výzdobě našich domovů v době velikonoční. O
prodejní výstavu byl tak velký zájem, že veškeré exponáty byly prodány již během
dopoledne. Vyrobených exponátů bylo hodně, ale zájemců bylo ještě více. Krásné výtvory
zaujaly všechny návštěvníky a je škoda, že nemohli být uspokojeni všichni zájemci.
Děkujeme paní MUDr.Rambouskové za krásné zážitky.
Za kulturní komisi Jarmila Baksová
Na letošní Velikonoce Kulturní komise obce Předklášteří připravila také Velikonoční
tvoření - výrobu patchworkových vajíček .
Obě akce se setkaly s velkým zájmem. Tvoření se zúčastnilo 47 žen a dívek
nejrůznějšího věku.

Výtvory z velikonoční výstavy ozdobily nejednu domácnost
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Výlet do Boskovic
Dne 21.4. se uskutečnil výlet do Boskovic.Vyjeli jsme v 9.00 hodin ráno zcela
zaplněným autobusem. V Boskovicích nás čekala pěkná procházka na hrad a jeho
prohlídka. Potom měl každý možnost zajít si na oběd. Nakonec jsme si užili báječného
koupání v místních Městských lázních, jejichž areál měl náš zájezd sám pro sebe.
Myslím, že jsme se do Boskovic nevypravili naposledy!

Událo se před 774 lety
Dne 6. června 1233 vydala královna Konstancie u sv. Jiří v Praze listinu, ve které se
nachází první dochovaná zpráva o klášteře pro řeholnice cisterciáckého řádu v místě
dnešního katastrálního území obce Předklášteří.
Doslova se zde praví: „…Verum quia in ecclesia S. Petri Prage dominae religiosae ordinis
Cisterciensis commode non poterant commorari, ipsis in Morauia, in loco, qui Tusnowic
dicitur, competentem constituimus mansionem…“.
V překladu: „ … Poněvadž však u chrámu sv. Petra v Praze by panny zasvěcené řádu
cisterciáckému pohodlně nemohly přebývat, zřídili jsme jim na Moravě, v místě, které se
Tusnowic ( Tišnov ) nazývá, náležité bydliště…“.
(Literatura: Dušan Hladík, Porta coeli, Sursum 1994)

M. Kulhánková

Plán akcí Kulturní komise na rok 2007
měsíc
Akce
červenec Písničky naší babičky
září

kreativní dílna
pivovar Černá Hora – exkurze

říjen

bazén Boskovice
koncert v Porta Coeli - chrámová hudba

listopad

datum
20.7.2007

7.10.2007

paličkovaná krajka - výstava + módní
přehlídka
kreativní dílna

prosinec Mikulášská zábava
koncert skupiny Hop Trop
Půlnoční
výstava vánočních aranžmá

1.12.2007
7.12.2007

Termíny konání ostatních akcí budou upřesněny v průběhu 2.pololetí.Občané budou
průběžně informováni obvyklým způsobem také o případných změnách programu .
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....................................ČČK v Předklášteří pokračuje.......................................
ČČK, jeden ze dvou posledních spolků v Předklášteří, stál v tomto roce před závažným
rozhodnutím zda nadále pokračovat v činnosti. Proběhl průzkum v členské základně a
jednání se zastupiteli obce, kteří ocenili dosavadní dlouholetou činnost ČČK a zdůraznili
význam spolků pro život obce. Závěr byl
pokračovat v činnosti byť s menším
počtem členů. Dne 10. května 2007 se
konala ve společenském sále OÚ
členská schůze ZO ČČK Předklášteří.
Děti z místní základní školy pod
vedením paní ředitelky Mgr. Krausové
potěšily přítomné pásmem jarních
říkanek a písní. Zhodnotili jsme práci
v minulém roce a schválili plán pro
letošní rok. Při příležitosti blížícího se
Svátku matek dostala každá členka
malý dáreček. Poděkovat za dosavadní
práci spolku a přislíbit podporu naší další činnosti přišel pan starosta Antonín Nahodil.
V dalším období chceme naši činnost oživit. Rádi přivítáme v ČČK občany ochotné s námi
spolupracovat. Zejména mladí lidé by prostřednictvím ZO ČČK mohli uskutečnit své
podněty ke zlepšení společenského života v naší obci.
Za ČČK Jana Pařízková
předsedkyně ZO

....................

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

....................

Dne 9.května uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš syn Luděk Vejrosta.
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli s námi.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší
maminkou, babičkou, prababičkou a manželkou paní Jaroslavou
Hájkovou. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Manžel, dcera a vnučka s rodinou

Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 27 -

Předklášterský zpravodaj 2007

.

MALÁ VZPOMÍNKA NA VELKÉHO ČLOVĚKA

.

Dne 13.dubna jsme se dozvěděli, že zemřel známý flétnista, pan profesor Václav Žilka.
Pro nás, kteří jsme ho znali osobně, nebo jen se s ním setkali při jeho koncertech, to je
velice smutná zpráva. Hned mi vyvstaly vzpomínky na setkání při koncertech, které se
uskutečnily díky jeho ochotě zde u nás v Předklášteří. Na první koncert do Předklášteří
přivezl s sebou mistra pěvce všech pěvců p. Eduarda Hakena a pana varhaníka z katedrály
sv. Víta. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. Sóla na flétnu přednesl pan profesor a
mistr Haken zpíval. Velice dobře se mu zde zpívalo, škoda jen, že jeho přáním bylo si ještě
zde zazpívat v křížové chodbě kláštera. Obdivoval tu krásnou akustiku. Bohužel už k tomu
nedošlo, protože mistr Haken zanedlouho zemřel. Vzpomínám si, jak pan profesor
telefonoval, když jsme domlouvali pohoštění. Říká mi : „Víte, mistr Haken nerad do
restaurace.“ Zamrazilo mi v zádech, ale potom jsem to zvládla. Navařila jsem dobrou
svíčkovou tak, jak mě to naučila maminka. Paní Rašovská napekla trubičky a šátečky a
naše vzácné hosty jsme pohostily. Chutnalo jim všem.
Druhá vzpomínka se váže ke koncertu, kdy pan profesor dovezl s sebou celý soubor Aulos
a známého umělce pana Ilju Racka, který mezi skladbami souboru zobcových fléten
recitoval básně. Tenkrát nastal velký problém. Arcibiskupství brněnské nám tento koncert
nepovolilo uskutečnit v našem chrámu. Bylo to v září, za krásného počasí, a tak jsme se
s panem profesorem domluvili, že tento koncert provede před našim světoznámým
portálem „ Bránou nebes“. Dopadlo to všechno velice dobře, sluníčko svítilo, vypůjčili
jsme z kaple od sestřiček a z muzea židle a zůstal nám nezapomenutelný zážitek.
Třetí koncert jsem ještě domlouvala s panem profesorem. Je to asi dva roky, zastavil se u
nás, ale už nevystoupil z auta, dovezl ho sem do Předklášteří vnuk.
Paní Olga a pan profesor sem rádi jezdili. Paní Olga v jednom ze svých dopisů píše :
„Pohled na Štranchůvek a na milé Předklášteří mne přenáší do vzpomínek na mé mládí,
které jsem prožila pod tajemnou Květnicí, na břehu Svratky, v kraji plném krás a poezie,
jak říkají básníci“. Koncert jsme vyslechli v našem novém sále. Přijela paní Jarmilka, dcera
pana profesora a paní Olgy, se svým manželem, který je též pěvcem. Přivezli si s sebou
klavíristku paní Lenku Navrátilovou a na housle je doprovodil pan učitel Beránek
z tišnovské LŠU. Další pro nás nezapomenutelný zážitek.
Pan profesor nebyl jen známý flétnista, byl to také velký pedagog. Listuji v jeho knize,
která má název „ Jak se dělá muzika“. Chci se s vámi podělit o několik jeho myšlenek a
názorů. Co máte pro dítě udělat ? Dát mu do vínku vše to, co má vědět vzdělaný, čestný
člověk. Učte je pravdomluvnosti a pořádku. Vštipte mu pocit vděčnosti, smysl pro uctivost,
aby umělo pozdravit, o vše poprosit a poděkovat, vážit si věcí, které mají hodnotu. Bylo by
dobré už od dětství začít modelovat kulturně vzdělaného občánka. Alespoň jednou, během
tří počátečních let si udělat čas a navštívit s dítětem v Národním divadle Rusalku, Jakobína,
Hubičku nebo jinou operu z odkazu našich géniů.
Alespoň jednou si udělejte výlet do Prahy a zajděte s dítětem k sídlu kněžny Libuše a
projděte se po vyšehradském hřbitově. Zopakujete si při tom kus národní historie a dítě s ní
seznámíte. Bude to pro vás moudré zalistování v dějinách národa a tím budete učitelem
tomu svému dítěti. Zajdete-li na Slavín, tak máte možnost se poklonit velikánům, kteří byli
pilíři našeho národa.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Líbí se mi věta, kterou pronesl syn Štěpán v televizním
medailonu uvedeném 14.dubna : „Táta je velice náročný na
sebe, ale i své okolí a někdy je to těžké unést“.
Já jen dodám, pane profesore díky Vaší náročnosti, díky Vaší
práci, díky tomu Vašemu milému, širokému a otevřenému
srdci. Díky Vám a Vaší paní Olze za přátelství k naší obci,
k nám lidem, kteří zde žijeme a kteří na Vás nikdy
nezapomeneme.
S panem starostou a s paní Justovou jsme se vypravili do
Unětic, kde jsme pana profesora dne 18.dubna, řečeno ústy
pana děkana, vyprovodili k těm nebeským branám, kam si ho
povolal náš Pán.
Pan profesor Žilka při koncertě
v Porta coeli v roce 1997

.

M.Hájková

BLAHOPŘEJEME

.

Dne 3.května 2007 se dožil pan JUDr. Jan Tuček 90 roků. Do dalších let strávených
v kruhu své rodiny mu přejeme hodně zdraví a pohody.
Za zastupitelstvo obce Předklášteří A.Nahodil, starosta

............................ ....POČASÍ A PRANOSTIKY......................................
Je – li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Letošní duben svým průběhem potěšil zejména milovníky turistiky, cyklistiky a dalších
sportů, méně však zemědělce a zahrádkáře. Odborníci v médiích produkují katastrofické
scénáře. Těžko odhadnout, který z nich je pravděpodobnější. Nicméně všichni se shodují
pro příští dvě až tři desetiletí na obdobném průběhu - čeká nás další zvýšení teploty asi o
0,2 oC za desetiletí.
Přesto nic nového nevzniká bez spojitosti s předchozím, a proto vraťme se k lidové
moudrosti, k těm perličkám lidové poezie a s nadhledem Švejka – to chce klid,
nahlédněme do dnů příštích.
Co červenec a srpen neupeče, září nedopeče.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Kdo v dešti seče, za sucha sklízí.
Nejsou-li v létě hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jaký leden, takový červenec.
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Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Prší-li na den Panny Marie Navštívení ( 2. 7.), čtyřicet dní jasno není.
Svatá Markyta ( 13. 7.) vede žence do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
O svatém Kamilu ( 18. 7.) má slunce největší sílu.
Máří Magdaléna (22. 7.) své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
Pak-li na Jakuba( 25.7.) slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody nenatropí.
V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Pěkně-li na Vavřince (10.8.) a Bartoloměje (24. 8.), krásný podzim se na nás zasměje.
Panny Marie Nanebevstoupení (15. 8.) – prvních vlaštoviček loučení.
Jak je teplo o sv. Augustinu( 28. 8.), tak bude studeno na sv. Kateřinu(25. 11.).
Září jezdívá na strakaté kobyle.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Po svatém Kříži (14. 9.) podzim se blíží.
Od Panny Marie Bolestné ( 15. 9.) teplota rychleji poklesne.
Svatováclavské časy (kolem 28.9.) přinesou pěkné počasí.
Noc-li chladná před Michalem (29. 9.), tuhá zima přijde cvalem.

Porovnání minimálních a maximálních teplot v dubnu 2005,2006 a 2007
Rok
2005
2006
2007

datum
22.4.
7.4.
5.4.

minima
teplota
-2,3°C
-3,6°C
-3,5°C

průměr
4,55°C
4,2°C
2,7°C

datum
30.4.
25.4.
28.4.

maxima
teplota
26°C
24,4°C
25°C

průměr
17,02°C
16°C
18,4°C

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA ZÁJEZD DO CHORVATSKA!
TJ Sokol Předklášteří pořádá ve dnech 24.8. – 2.9.2007 pobytový zájezd
do chorvatského Pakoštane. Zbývá posledních 5 volných míst.
Podrobné informace na internetových stránkách: sokol-predklasteri.wz.cz, nebo
Lenka Bednářová, tel. 736767194.
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Poděkování učitelům a žákům ZŠ Předklášteří.... .....
Ve dnech 29. a 30. května žáci zdejší školy pod vedením svých učitelů odstranili
plevel ze záhonů na náměstí, u autobusové zastávky a u parkoviště. Za ochotu, s jakou
přistoupili k této práci, a také za příspěvek ke zlepšení vzhledu obce před poutí jim patří
poděkování.
A.Nahodil – starosta obce

STŘEPINY Z MIKROREGIONU.

........

SDRUŽENÍ PŘÁTEL HISTORIE BRNO
9th New York regiment militia
a obec Železné
pořádají dne 16.června 2007 rekonstrukci přestřelky z Americké občanské války
roku 1863
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KOŠT SLIVOVICE V ŽELEZNÉM
Dne 13.dubna 2007 se konala v Železném pod záštitou Mikroregionu Porta akce s názvem
„Košt slivovice“. Jak je z názvu patrno, jednalo se o ochutnávku a vyhodnocení vzorků
slivovice, dodaných pěstiteli z okolí. Svoje vzorky do boje o 1. a další ceny přihlásilo 28
zpracovatelů švestek do tekuté podoby a po celoodpoledním klání si pro první cenu na
podium přišel pan Josef Králík z Lomničky, jehož vzorek získal od hodnotitelů 71 bodů.
Na druhém místě byla vyhodnocena slivovice pana Havlíka ze Železného a na třetím vzorek
pana Davida Králíka opět z Lomničky. Hodnocení bylo anonymní. Na závěr programu ještě
zahrála hostům i soutěžícím country kapela z Kuřimi.
Že hodnotitelé brali svoji úlohu vážně vyplývá také z toho, že po náročném programu
odešli domu po svých.

POZVÁNKA DO ŠERKOVIC
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