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Pár slov
na začátek

Dana Veselá za redakci

Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, po dlouhé době spojené s restrikcemi kvůli covidovým opatřením přináší Zpravodaj konečně i informace o akcích, na které
se můžeme v následujících měsících těšit.
Nacházíme se opravdu v neutěšené době nejisté po všech stranách, není možné se spoléhat na jistoty zabezpečení, relativně stabilních cen, přijímáme ty, kteří prchají před
otevřeným válečným konfliktem. Přes vše,
co se kolem děje, a vůči čemuž nezůstáváme
neteční, je nezbytné nezapomínat ale ani
na svoje duševní zdraví, na radost ze zdánlivých drobností, ať už je to přicházející jaro
s prvními rozkvétajícími kvítky, možnost pracovat na zahrádce, nebo třeba přijít na některou ze společenských či sportovních akcí.
Již nyní jste zváni na akci Setkání krojů okolních obcí v Předklášteří a pouť, slavit bude
TJ Sokol Předklášteří, vyrazit můžete na výlet, ale i za bránu kláštera mezi dobrovolníky. Dovolte mi prosím, abych vám popřála
pevné zdraví, dostatek energie na zvládání
jakýchkoliv příkoří a odvahu říci si o pomoc,
dostanete-li se do úzkých, jak je mimo jiné
ve Zpravodaji zmíněno.

Příspěvky zasílejte na e-mail:
predklasteri-zivot@post.cz
tel.: +420 605 109 548
Život obce Předklášteří 1/2022
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Slovo starostky
Petra Bendová, starostka

Vážení občané, přemýšlím, čím svoje
úvodní slovo začít… Tak třeba, přichází jaro,
hurá. Ranní teploty jsou sice ještě mrazivé,
ale odpolední už vypadají docela slibně, jarně. Konečně. Na náměstí se nám začínají klubat první kvítky a tak doufám, že potěší i vaše
oko. Do obecní roty jsme přijali posilu, která
se postará o výsadbu, o keře, rostliny apod.
Jsou to ruce přesně takové, bez kterých se
žádná zahrada neobejde, tedy ruce ženské.
Před koncem roku 2021 a na začátku roku
nového jsme podali několik žádostí o dotace. Jednalo se o různé projekty - např. na vybudování dětského hřiště v parku při vstupu
z ulice Komenského. Toto by mělo najít svoje
místo na levé straně u vstupu a uvažováno je
provedení v přírodním materiálu. O dotaci
na vybudování sportovního zázemí a na rekonstrukci hřišť jsme se pokusili požádat
Národní sportovní agenturu, o prostředky
na rekonstrukci dřevěného mostu přes řeku
Svratku Jihomoravský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury, o prostředky na drobnou opravu místních komunikací a na změnu územního plánu také Jihomoravský kraj.
Dosud poslední žádost byla podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj na vybudování infrastruktury lokality Pod Horkou. Zatím ještě
nemáme zprávy, ale doufáme, že budeme
alespoň v některých oblastech úspěšní, tak
nám prosím držte pěsti.
Poslední rok se zintenzivnila debata nad
problematikou kapacit tišnovských škol. Začalo se rýsovat řešení – kde, za jakých podmínek a s jakou dotační podporou by mohla
vzniknout další základní škola s takovou kapacitou, která by vyřešila problém regionu.
4
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Tomuto tématu se věnuje pan místostarosta
v dalším článku, kde problematiku podrobně rozebere, a okrajově i já při odpovědi občanovi na jeho uveřejněný příspěvek.
V červenci a srpnu proběhne další etapa
výměny oken na obecním úřadě. Jedná se
o prostory v patře, kde má provozovnu firma Thuasne, a dále i prostor obecního sálu.
V úplném začátku se nachází studie propojení cyklostezek Štěpánovice x Dolní Loučky.
Je to propojení vedoucí pod mostem u firmy Mertastavu. Projekční firma má území
zaměřené a začíná zpracovávat podrobnější
studii proveditelnosti. Tento záměr je předběžně projednaný na Povodí Moravy a se
Správou a údržbou silnic a vypadá akceptovatelně.
S projektem lokality Pod Horkou jsme se
ještě bohužel nedostali k vydání územního
souhlasu. Vyvstává zde jedna potíž za druhou.
Došlo ke zdržení se stanoviskem Cisterciáckého opatství Porta coeli, se zřízením věcného
břemene kanalizace vedoucí pod krajskou
komunikací a teď ještě i s Pozemkovým úřadem s problémem tím samým. Mezitím nám
rostou ceny nejen stavebního materiálu, ale
i nemovitostí. Situace je tím pádem naprosto
nepříznivá jak pro stavební investici obce, tak
pro koupi pozemků pro zájemce.
Na stavebním úřadě máme ještě jeden
projekt, a to parkoviště na ulici Šikulova.
I tam vznikly potíže s nesouhlasem majitele
sousedního pozemku. Zřejmě se řízení pro
vydání stavebního povolení protáhne.
Chystáme pár drobných akcí, jako je pořízení nového a především pohodlnějšího
mobiliáře do parku, úpravy veřejného prostranství na ulici Šikulova, drobné doplnění
veřejného dětského hřiště aj.
Náš Zpravodaj bude občas zásobován
i články ze Svazku vodovodů a kanaliza-

Předklášteří
cí, abyste i Vy měli možnost nahlédnout
do problematiky obnovy a údržby této infrastruktury, pochopili, kdo má tyto záležitosti
na starosti, proč dochází ke zdražování vody
a jak vzácnou komoditou vlastně voda je.
Není bohužel možné se vyhnout tématům dnešní doby. Když to není všudypřítomný covid, tak je to extrémní zdražování snad
všeho, na co si vzpomeneme. A do toho naprosto vyhrocená situace na Ukrajině a s tím
spojený příliv nešťastných lidí postižených
konfliktem. Je neuvěřitelné, jak se dokáží

lidé v těžkých situacích semknout a pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. A to
i navzdory tomu, že se někteří z nás mohou
v těchto chvílích při tak extrémním zdražování sami dostávat na hranu žití a kolikrát
i za ni.
Věřím, že tahle vlna solidarity směrem
k těm, kteří to nyní potřebují nejvíc, nepoleví. Přeji vám všem pevné zdraví, dostatek
optimismu s vírou v lepší zítřky a mnoho načerpané pozitivní energie z jarního slunce.

Život obce Předklášteří 1/2022
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Zastupitelstvo

Z jednání obecního
zastupitelstva
Zápis č. 2/2022 ze dne 24. 2. 2022
•	Kontrola plnění úkolů z minulého
Zastupitelstva
	Zastupitelstvo obce Předklášteří bere
na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého Zastupitelstva.
•	Pořizování Změny č. 1 územního plánu
Předklášteří zkráceným postupem
a návrh obsahu
	Zastupitelstvo obce Předklášteří v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“):
	
1. rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5
písm. a) stavebního zákona v návaznosti
na ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona tak, že schválilo pořízení Změny č. 1
územního plánu Předklášteří zkráceným
postupem a schválilo obsah této změny,
který je přílohou I. tohoto usnesení;
	
2. rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5
písm. f) stavebního zákona, že určeným
zastupitelem, který bude spolupracovat
s pořizovatelem, bude starostka obce
MgA. Petra Bendová.
• Smlouva o dílo s Ing. arch. Jiřím Hálou
na vypracování Změny č. 1 územního
plánu Předklášteří zkráceným postupem
	Zastupitelstvo obce Předklášteří schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch.
Jiřím Hálou na vypracování Změny č. 1
územního plánu Předklášteří zkráceným
postupem a pověřuje starostku k podpisu.
6
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•	Podání žádosti o dotaci na zpracování
územních plánů pro rok 2022 od JMK změna v ploše Z 11 – Pořizování Změny
č. 1 územního plánu Předklášteří zkráceným postupem
	Zastupitelstvo obce schvaluje Podání
žádosti o dotaci na zpracování územních
plánů pro rok 2022 od JMK na Pořizování
Změny č. 1 územního plánu Předklášteří
zkráceným postupem
•	Směnná smlouva se zřízením služebnosti
s Cisterciáckým opatstvím Porta coeli
	Zastupitelstvo obce Předklášteří schvaluje Směnnou smlouvu se zřízením služebnosti s Cisterciáckým opatstvím Porta
coeli a pověřuje starostku k podpisu.
•	Informace k záměru směny pozemků
p.č. 178/12 a 171/1
	Zastupitelstvo obce Předklášteří bere
na vědomí informace o podání žádosti
na stavební úřad v Tišnově o prověření
oprávněnosti stavby pana K. na pozemku
obce p.č. 178/12.
•	Závěrečná zpráva VZMR a uzavření SoD
s dodavatelem stavebních prací na Výměnu oken Thuasne + obecní sál
	Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele stavby firmu Ing. Brázda-Univers na zakázku stavebních prací výměny
oken v Thuasne + obecním sále s nabídkovou cenou 1 635 856 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s dodavatelem.
• Rozpočtové opatření č. 7/2021
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č.7/2021.
• Informace ke změně názvů položek
a paragrafů Rozpočtové skladby
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke změně názvů položek a paragrafů Rozpočtové skladby.

Zajímavosti z Rady

Neřešený problém
kapacity škol
na Tišnovsku

Svazková škola v Předklášteří?
Martin Sedláček, místostarosta

Drtivá většina starostek a starostů v obcích na Tišnovsku řeší od listopadu 2019
„nečekaný“ problém, jak zajistit pro své
občany, respektive jejich děti, plnění povinné školní docházky. Dosavadní praxe, kdy
většina obcí regionu (tzv. SO ORP Tišnov
– správního obvodu obce s rozšířenou působností) měla garantovaná místa v tišnovských školách, byla Zastupitelstvem města
Tišnova narušena vypovězením školských
obvodů. Důvodem pro toto rozhodnutí byla
takřka hraniční naplněnost kapacit dvou tišnovských plně organizovaných základních
škol. Příčinou byl rozvoj regionu, zejména
okolních obcí, jak jsme o tom informovali
i v minulém čísle. V obcích v nejbližším okolí
Tišnova se od r. 2005 zvýšil počet obyvatel
o téměř 1300, v Tišnově pak o téměř 1000.
Město Tišnov předložilo analýzy, z nichž vyplynulo, že se školy kompletně zaplní a dle
demografických prognóz pro žáky brzy nebude místo. Předklášteří je přece jenom
v trochu jiné situaci, neboť je zřizovatelem
neúplné základní školy. Neřešíme tedy
problém se zápisem prvňáčků, při přechodu na druhý stupeň však již také nemáme
zmíněná garantovaná místa. Domluva s vedením ZŠ Tišnov, nám. 28. října je zatím taková, že děti od nás přijímá. To se nicméně
může brzy změnit, pokud by nebylo místo
pro tišnovské žáky. Od vypovězení obvodů
jsme se proto jako vedení obce intenzivně

zapojili do diskuse, jak situaci řešit. Z analýz města Tišnova vyplynulo, že jediným
řešením je příprava výstavby nové plně organizované školy na Tišnovsku, a to v kapacitě dvou paralelních tříd v ročníku (tj. 18
tříd). Tišnov s poukazem na to, že problém
jde především za obcemi regionu, přenechal iniciativu v této záležitosti svazku obcí
na Tišnovsku (DSO). Můžeme sice naříkat,
že se k tomu regionální centrum staví málo
ambiciózně a dle názoru představitelů řady
obcí i nespravedlivě (po celou dobu totiž
město čerpalo na děti i z okolních obcí dotace ze státního rozpočtu za účelem realizace
školské politiky), problém to ale nevyřeší.
Prvním pozitivním zjištěním bylo, že region
byl zařazen Ministerstvem školství (MŠMT)
do oblastí, kde je nutné finančně podpořit
výstavbu nové školy. Z podmínek dotačního
titulu MŠMT č. 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“
navíc vyplynulo, že se bude lišit výše podpory s ohledem na zřizovatele. Pokud to bude
obec či město, spoluúčast je ve výši 30 %.
V případě svazku obcí je spoluúčast ve výši
15 %. Tento rozdíl může u cca půlmiliardové
investice činit 75 milionů Kč. Z tohoto důvodu se jednoznačně přiklonilo k řešení, že
nová škola bude plánovaná jako svazková
bez ohledu na to, kde se najde lokalita pro
její výstavbu. První variantou byla lokalita
v katastru města Tišnov – u obce Železné
(naproti areálu firmy Vitar).
Obce se na dofinancování výstavby mají
podílet dle počtu obyvatel. K zapojení se zavázal i Tišnov, i když za jiných podmínek než
zbytek obcí. Varianta Vitar se řadě obcí, a to
včetně našeho vedení obce, nezdála ideální.
Škola by de facto vznikla v polích bez napojení na doprovodnou školní infrastrukturu
Život obce Předklášteří 1/2022
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Lokalita Vitar

šlo by tedy o další zábor půdy v katastru pro
zastavění. Jde o lokalitu s parcelním číslem
411/1, která se nachází u silnice II/385
Samozřejmě i toto území má své nevýhody. V územním plánu ho ale urbanisté
označili jako plochu vhodnou pro výstavbu,
konkrétně se zde počítá s rozvojem pro bydlení. Shodli jsme se, že v obci jsou pro tyto
účely vyčleněny i jiné lokality (viz např. projekt Pod Horkou). Zastupitelstvo obce proto
souhlasilo zkusit využít toto území pro případnou svazkovou školu. Tato varianta byla
na DSO shledána jako smysluplnější. Obce
se dohodly finančně se podílet na komplexní architektonické studii lokality. Na základě
výsledků této analýzy se budou zainteresované obce dále rozhodovat, zda škola v této
lokalitě dává smysl nejen z ekonomického
pohledu. O vývoji vás budeme informovat.

(kroužky atd.). Pro Předklášteří by byla tato
možnost obzvláště nešťastná. Vzhledem
k velikosti obce bychom nesli největší podíl
finančních nákladů a naše děti by přitom
od 6. třídy musely dojíždět přes celý Tišnov
do této „polní“ školy. Na DSO jsme proto
s paní starostkou navrhli, aby se hledala
i jiná řešení. Téměř všechny
obce se shodovaly, že ideálním
místem by byl samotný Tišnov.
Město ale vhodnou lokalitu
údajně nenašlo. V tomto bodě
jsme proto přišli s návrhem podívat se i do našeho katastru.
Z určitého pohledu by vhodným
místem byl areál bývalé internátní školy v parku. Přestavbu
jsme už ale dříve nechali prověřit a výsledkem architektonické
studie bylo, že se škola takové
velikosti do prostoru ZIŠ nevejde. Pohled na platný územní
plán nabídl jinou alternativu.
Obec vlastní pozemky, které
jsou vyčleněny k zástavbě, ne- Lokalita Předklášteří
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Článek občana

Příspěvek pana Jana Novotného
Článek byl otisknut bez jazykové korektury
či jiných zásahů
Dobrý den přátelé, tak se věci daly do pohybu. Jak ve světě, tak zde na domácí půdě.
Jeden pán mi včera řekl, lidi jsou rozdělení
na dvě poloviny. Na ty hodné a na ty zlé. Asi
má pravdu. Mohli bychom také říct na bohaté chudé a i na psychopaty. Jeden z nich
zabíjí lidi na Ukrajině. Dnešní glosu bych
nazval hlavně klid. A to je oč tu běží. V Předklášteří se zdá, že to nabírá obrátky. Budeme mít novou školu, stará škola z nějakých
důvodů prý nevyhovuje asi z kapacitních.
Tak postavíme novou tu kapacitní a pozveme a zatížíme obec další náloží pro životní
prostředí. Proč se zastupitelé nedohodli
s developerem aby to postavil v papírně tak
to nevíme. Zabereme 2ha pozemku a budeme se bít v prsa jací jsme kabrňaci, jak jsme
obci pomohli. Hlavně klídek. Také nám přátelé někdo koupil kus sadu nad Adamovími
začali tam kácet stromy, takže má někdo
zájem ale o co.? Stavební uzávěra, územní
plán a ostatní okolnosti tomu nedovolují
aby se tam stavělo. Prozatím a naštěstí. Ale
co není může být čas ukáže. No vlastně když
si někdo koupí za milion v tomto případě
pozemek, tak tam asi nebude pěstovat mrkev že? Podotknu že na úřadech mě řekli že
se tam nesmí postavit nic. Takže uvidíme.
Hlavně klídek. No a do třetice kdo by nevěděl tak se nám zvíšil zájem o venčení psů.
Včera jsem tam napočítal deset aut která
přivezla své miláčky směr ul. Troubná a zaparkovali dole před Opatovýmí. Jedno kde,

louka nelouka. To že je všude obecně nárůst
dopravy to těmto lidem zřejmě nevadí. Oni
zde nebydlí oni jenom přijedou, projedou
obcí nechají zde exrementy a zase odfrčí
domů. Jak poetické jak hezké. Tedy jen pro
někoho komu to zřejmě něco přináší. Ale
tady žijí lidé Pane Opate kteří zde nechtějí auta, smrad z výfuků aut a prach a hluk.
Pane Opate mi chceme ten klid víte? Ten
klid je dnes ta vzácná komunita, kterou lidé
vyhledávají ne hluk a smrad z aut. Obracíme
se tímto na naše zastupitele, aby s tímto
nešvarem něco udělali. Určitě se možnosti
najdou jak těmto lidem kteří zde nebydlí zamezit v těchto aktivitách. Od toho jste naši
zastupitelé, dostali jste naše hlasy, tak stůjte za námi. Takže přátelé zas někdy příště,
hlavně ten klídek.
Zdraví Jan Novotný

Vážený občane, považuji za důležité
na vaše domněnky a připomínky reagovat
a vysvětlit pohnutky a postupy Zastupitelstva a vedení obce.
K chystané svazkové škole je třeba zmínit
několik hlavních aspektů, proč jsme k takovému záměru vůbec přistoupili. V roce
2019 nám město Tišnov vypovědělo školský
obvod, tzn. dohodu, která dříve zajišťovala, že mohou naši žáci ze školy v Předklášteří automaticky přejít na druhý stupeň
na ZŠ 28. října do Tišnova. Školské obvody
byly vypovězeny 14 obcím Tišnovska. Informace byla taková, že Tišnov jako zřizovatel
dvou plně organizovaných základních škol
nemůže a nechce tímto způsobem garantovat místa mimotišnovským dětem. Školní docházku chce zajistit především dětem
svým, tišnovským.
Život obce Předklášteří 1/2022
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Zajímavosti z Rady
Školský zákon č. 561 /2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů hovoří o povinnosti obce dbát o soulad rozvoje vzdělávání
a školství jako takového se zájmy občanů
obce, potřebami trhu práce a s demografickým vývojem (§ 177). Obci přímo ukládá
jako hlavní povinnost zajišťovat povinnou
školní docházku (§ 178). Týká se to nejen
dětí s místem trvalého pobytu na jejím
území, ale také těch, které jsou umístěny
ve školských zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy na území obce – pokud zařízení nemá vlastní školu, v níž se tyto
děti vzdělávají.
Zajišťovat plnění povinné školní docházky může obec prostřednictvím školy, kterou
sama zřizuje, nebo zajistí tuto službu v základní škole zřizované jinou obcí. Pokud
sama není schopna vlastní školu zřizovat,
nebo jí to nedovolují podmínky – například
nízký počet dětí, může využít možnosti zákona o obcích a vytvořit za účelem zřízení
základní nebo mateřské školy tzv. svazek
obcí. Na financování školy se obce svazku
podílejí poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, popřípadě v jiném rozsahu na základě
smlouvy. Tolik k povinnostem obce.
Od roku 2019 nedoznala problematika
související s nedostatečnou kapacitou škol
na Tišnovsku mnoha změn, jen došlo se zvyšujícím se počtem dětí podléhajících povinné školní docházce k prohloubení problému
a nově se objevil problém se školskou turistikou, tzn. kdo má možnost, přehlásí trvalý
pobyt svému dítěti do Tišnova, čímž má
místo ve škole zajištěné.
V samotném Tišnově se zvažovalo zbudování – obnovení 3. základní školy na Riegrově ulici, ve hře byl krajský kampus, až se
došlo k myšlence vyřešení problému výstav10
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bou nové svazkové školy. Ze čtyř pozemků
v katastru Tišnova vhodných k výstavbě
nové svazkové ZŠ byl zvolen jeden, potenciálně reálný, a to u Vitaru. Pozemek bez
jakékoliv infrastruktury, prostě škola v polích. Ani tam ovšem Tišnov neměl ucelený
pozemek potřebné velikosti a musel by jeho
části směňovat s jinými vlastníky. Mělo dojít
i ke směně části katastru mezi městem Tišnov a obcí Železné. V územním plánu se tato
lokalita navíc nenachází v zastavitelných
plochách a má třídu ochrany ZPF - I.
Obec Předklášteří má ve svém majetku
zastavitelné plochy s využitím k výstavbě
rodinných domů. Tyto plochy byly navrženy
k zástavbě při tvorbě územního plánu ještě
za předešlého vedení, tudíž obec nezastavuje nic, co není k zástavbě vymezené a dávno
projednané. Pouze Zastupitelstvo změnilo
plochu určenou k bydlení na plochu občanské vybavenosti veřejné. Tento záměr
výstavby svazkové školy vznikl především
z potřeby řešit problematiku zajištění povinné školní docházky v regionu Tišnovsko.
Náš region byl Ministerstvem školství vyhodnocen na základě „Analýzy demografického
vývoje a potřeb v území“ koeficientem 7, určeným k dotační podpoře na výstavbu nové
základní školy. Podmínka je, že minimální
kapacita školy musí být 540 žáků, výše dotace je 500 000 000 Kč (na výstavbu budovy
a prostranství do 10 m kolem ní) a ostatní
náklady jdou na vrub zapojeným obcím.
Do konce roku 2022 musí být předložena
studie základní školy a analýza demografického vývoje regionu, proto obec možnost zapojit do tohoto záměru developera,
potažmo lokalitu v papírně, vůbec nezvažovala. Je to naprosto nereálné hned z několika důvodů – kvůli nesouladu s územním
plánem, nejedná se o pozemek obecní, jed-
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noznačně by se jednalo o vícenáklady v podobě demolice, o vícenáklady související se
sportovní infrastrukturou, nesoulad s dotačními podmínkami aj.
Výhodou školy v Předklášteří je, že se
nachází v docházkové vzdálenosti nádraží v Tišnově, má sportovní halu a venkovní
sportoviště, které by škole mohly sloužit, a jiné. V budově stávající školy by pak
vznikly kroužky a různé aktivity pro děti,
jako třeba ZUŠ apod. Ještě na vysvětlenou,
proč svazková a ne obecní škola. Dotace je
v případě žadatele svazku obcí 85 %, kdežto obec jako samostatný žadatel by dostala
pouze 70 %. Obec nepřijde o základní školu,
pořád to bude škola v Předklášteří. Kolik rodičů se zajímá o to, kdo zřizuje školu, a jaký
vliv má tato informace na to, kam svoje dítě
dají? Ve zkratce… mě, jako matku, zajímá
kvalita vzdělání, prostředí a vybavenost. Vás
něco jiného? Třeba zřizovatel?
Tento projekt je založen výhradně na uvědomění si povinnosti obcí a na solidaritě těch,
kteří se do něj aktivně zapojí a podpoří ho.
K pozemku v Troubných. Jediná informace, která se v souvislosti s tímto pozemkem
objevila na obci, je nabídka odkupu cca 30–
35 m2 pozemku za 800 Kč/m2 od nové majitelky. Vykácením kůrovcového dříví obec
nevědomky zasáhla i do pozemku nové
majitelky, na němž nechala udělat odvodňovací zemní drážku, aby při větších deštích
nešly nečistoty do obce. Vrchní část pozemku majitelky zasahuje až do obecního lesa
a vypadá jako jeho součást. Nechali jsme
si zpracovat odhad ceny pozemku, který
se pohybuje kolem 60 Kč/m2. Tuto nabídku
majitelka bohužel neakceptovala. Na zastupitelstvu jsme odkup za nabídkovou
cenu 800 Kč/m2 zamítli a přiklonili se k variantě posunout zemní odvodňovací drážku

na obecní pozemek. V územním plánu jsou
tyto pozemky vedeny pouze jako sady, není
možné zde postavit žádnou stavbu.
Tyto pozemky jsou dlouhodobě rozparcelovány tak, že vypadají jako stavební parcely i s komunikací. Dlouhodobá je i snaha
vlastníka těchto pozemků je prodat s informací, že jsou blízko inženýrské sítě. Nejeden zájemce volal na obec a zjišťoval, zda
obec nebude měnit využití těchto pozemků
v územním plánu, stejný podnět přišel opakovaně od vlastníka daných pozemků. Tuto
zkušenost měl už dávno i bývalý pan starosta A. Nahodil.
Tímto apeluji na všechny občany, nevytvářejte prosím domněnky bez relevantních
informací. Pokud nevíte, přijďte se zeptat
na obec a získejte tak přesné informace,
informace o rozhodnutích a pohnutkách vedení obce.
K poslednímu bodu. Vážíme si toho, že
jsme dostali vaše hlasy, ale je potřeba si
uvědomit, kde končí naše kompetence. Parkování aut na loukách je záležitost majitelů
či nájemců pozemků. Obecní účelová komunikace slouží všem majitelům přilehlých
nemovitostí nebo k jejich propojení a k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků. Pan O. nabízí službu, po které je
zřejmě velká poptávka, proto takový ohlas.
Stejně tak tady v obci existují jiné služby,
které jsou hojně využívané, jen se nachází
v jiných částech obce a cesta k nim nevede
kolem Vašeho domu.
V této lokalitě je pár domů, jejichž majitelé mají svoje práva, ale to, co vy považujete
za příliš, zde opravdu není.
Petra Bendová, starostka
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Svoz odpadů
door to door
Eva Šebková

Od ledna letošního roku jsme v obci
přešli na svoz komunálního odpadu dlouho dopředu avizovaným systémem door
to door (neboli přímo od dveří). V minulém
roce jsem v jednotlivých číslech obecního
časopisu psala, co nás k tomuto systému
vedlo. Jednou větou řečeno, je to stále větší
tlak státu na to, aby se odpady třídily. Kde
tomu tak nebude, mohou být obce opakovaně finančně sankcionovány. Téměř polovina domácností využila na konci minulého
roku možnosti vyzvednutí nádob na tříděný
odpad tak, aby mohly třídit rovnou doma.
Každý dostal k nádobám také přesný rozpis
svozu na celý rok. V pravidelných 14 denních intervalech chystáme před dům různě
barevné nádoby s odlišným obsahem odpadu. V celkovém systému to znamená, že
papír, plast a vytříděný komunální odpad
je vyvážen jednou měsíčně, bio odpad pravidelně každých 14 dnů (všímavý čtenář by
zde mohl podotknout, že v prvních měsících
roku to bylo jednou za tři týdny, nyní jsme

12
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ale už v režimu 14 dnů). Postupně, jak se
s tímto systémem sžijeme, budeme ubírat
nádoby ze sběrných hnízd. První hnízdo, jež
jsme zcela zrušili, bylo hnízdo před školou,
které neustále překypovalo odpadky.
Ti, co by si chtěli ještě barevné nádoby
vyzvednout, se můžou zastavit v úředních
hodinách na obecní úřad a domluvit se. Nádoby jsou stále k dispozici.
Také v měsíci březnu umístíme na stejná
místa jako v minulém roce velkoobjemové
kontejnery na bio odpad ze zahrádek. Vedle kontejnerů se opět budou moci ukládat
ostříhané větve stromů.
V naší kompostárně pod kaštany bude
k odebrání kompost. O přesném termínu
vás budeme informovat pomocí mobilního
rozhlasu.

Zajímavosti z obce

Podpora z Úřadu
práce ČR
při finanční tísni
V současné době řeší spousta domácností problémy se zvýšenými cenami za energie. Pokud patříte k těm, pro které je nové
nastavení záloh velkou zátěží, můžete využít příspěvku od Úřadu práce ČR. Příspěvek

Svazek vodovodů
a kanalizací
Tišnovsko
Jan Moronga

Voda jako základ života nepatří přímo
mezi živiny, ale je pro lidský organizmus nezbytná. Většina z nás si zvykla, že dokážeme
vodu dostat pohodlně až do našich domovů
ve formě pitné vody, a také ji ve formě odpadní vody pohodlně dostat z našich domovů. Ale cesta vody od zdrojů až do kohoutků
v našich domácnostech je dlouhá. K tomu
všemu slouží vodohospodářská infrastruktura, jako jsou vodovody, kanalizace, zdroje
pitné vody, úpravny vody, čerpací stanice
a čistírny odpadních vod. Málokdo ale ví,
že tato infrastruktura je majetkem jednotlivých obcí a měst a že jsou to právě oni a jejich zastupitelé, kteří mají povinnost tuto infrastrukturu chránit, provozovat a postupně
ji obnovovat. Každá obec k tomu využívá
jiný způsob. Některé si svou infrastrukturu
16
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na bydlení je dávka, která přispívá rodinám
nebo jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí
nákladů na bydlení. Je to dávka vyplácená
v závislosti na výši příjmů rodiny a lze ji nárokovat až tři měsíce zpětně. Pokud potřebujete pomoci a nevíte si rady, neváhejte,
obraťte se na pobočku Úřadu práce ČR v Tišnově nebo na kontakty uvedené na předchozí straně. Tiskopis k Žádosti o příspěvek
na bydlení si můžete vyzvednout i na podatelně OÚ Předklášteří, kde vám, v případě
potřeby, pomohou s jeho vyplněním.

provozují samy s pomocí svých zaměstnanců, některé obce se složitější infrastrukturou
si pro provoz založily obecní firmu. Jednou
z možností je ale i založení svazků měst
a obcí, které slučují majetek vodohospodářské soustavy z více obcí a dále tento majetek pronajímají odborným firmám. Tyto
odborné firmy pak vybírají vodné a stočné
a z těchto finančních zdrojů pak financují
svou veškerou činnost. Část těchto peněz
pak vracejí jednotlivým obcím, nebo svazkům obcí ve formě nájemného a ony pak
dále zajišťují z těchto zdrojů pravidelnou
obnovu a popřípadě i rozvoj infrastruktury.
Tišnov a okolní obce v roce 1993 založily pro provozování vodohospodářské infrastruktury Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko za účelem provozování a údržby vodovodů a kanalizací. Svazek je tedy
vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jeho činností je především zajištění
koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, rozšiřování a zdokonalování infrastruktury, hospodaření s majetkem Svazku,
investorská a inženýrská činnost a zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a ob-
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novu vodovodů a kanalizací a samozřejmě
také zajišťování informovanosti veřejnosti
o činnosti Svazku.
Svazek Tišnovsko pomocí provozní
smlouvy pronajímá veškerý majetek jednotlivých obcí odborné firmě Vodárenská akciová společnost, a.s. se sídlem v Brně, která
celou vodohospodářskou infrastrukturu pro
Svazek provozuje. Tato společnost vznikla
1. 12. 1993 ze státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace. Dodává pitnou
vodu a odvádí a čistí odpadní vody pro více
než půl milionu obyvatel v Jihomoravském
kraji a v kraji Vysočina. Její služby využívají

občané i podnikatelé v 740 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč,
Znojmo a Žďár nad Sázavou.
Jediným akcionářem společnosti je Svaz
vodovodů a kanalizací měst a obcí s. r. o.
V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí,
nebo samostatné obce. Vodárenská akciová
společnost, a. s., je tedy ryze českou firmou.
Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model
zaručuje systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina
peněz ze zisku společnosti, ale také z nájemného, které společnost vyplácí vlastníkům
infrastruktury, tedy i Svazku Tišnovsko.

Cena vody

vůbec v souladu s naší legislativou. Když ale
pomineme tyto některé výrazné cenové rozdíly, tak se samozřejmě dostáváme k cenám
od 87 Kč po 116 Kč za vodné a stočné dohromady. Je to výrazný rozdíl, ale je potřeba si
uvědomit, že samotné vodné a stočné není
platbou za vodu, jak je mnohdy nepřesně
interpretováno, ale za službu spočívající
v neomezených dodávkách kvalitní pitné
vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Zajištění těchto služeb pak s sebou nese
samozřejmě spoustu nákladů, které nesouvisí se skutečným objemem dodaných
pitných vod či produkovaných odpadních
vod. Nelze tedy porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky čistě a pouze podle
výše plateb za vodné a stočné v Kč za m3.
Příkladem může být sousední krajské město
Brno, kde cena vodného a stočného v roce
2022 je 87,11 Kč/m3. Tam je ale cena vody
ovlivněna faktory, které jsou specifické
právě pro velká města. Jedná se například
o „výtěžnost“ sítě, kdy na jeden kilometr
vodohospodářské infrastruktury je napoje-

Jan Moronga

Většina obyvatelstva v České republice
odebírá pitnou vodu z vodovodu a jako u většiny produktů, cena neustále roste. Rozdíly
v jednotlivých regionech jsou značné, a jsou
dokonce výrazně rozdílné i v samotném regionu. Porovnání cen za vodu však není úplně
snadné a někdy je přímo zavádějící. Některé společnosti si účtují platbu za odebrané
množství vody, některé společnosti mají
zveřejněnou cenu nižší, ale připočítávají si
k ní roční poplatek za vodoměr. Jiné společnosti v obci provozují pouze vodovodní síť,
a tak na internetu najdete samozřejmě cenu
výrazně nižší, protože se jedná pouze o jednu složku, a to vodné. I v tomto ohledu, při
porovnání jednotlivých cen vodného a stočného, je potřeba si dát pozor, za jaké služby
jsou tyto platby vlastně účtovány. Další neřestí je, že některé obce provozující si svou
vodohospodářskou infrastrukturu, vlastně
část plateb za obyvatelstvo dotují, což není
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no více odběratelů, než je tomu v menších
městech, případně v zástavbě vesnického
typu. Ukázkovým příkladem jsou velká sídliště s vícepatrovou zástavbou, kde na 1 km
vodovodního řadu je napojeno několik tisíc
domácností, což se na obcích může jen těžko dosáhnout. Dalším důvodem je, že pro
celé město Brno existuje velká centrální čistírna odpadních vod se svými náklady, které ale jsou rozúčtovány mezi celkový počet
obyvatel napojených právě na tuto čistírnu,
což je několik statisíců obyvatel. S vyšší koncentrací odběratelů souvisí možnost vyšší
efektivnosti provozování infrastruktury.
Samozřejmě cenu vody ovlivňuje také
kvalita vodních zdrojů pitné vody (nižší náklady na úpravu) a energetická náročnost
distribuce pitné vody a odvádění vody odpadní.

Obecně lze tedy říci, že srovnání založené
výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje
objem prostředků na opravu a obnovu, které se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání
rovněž nemůže zohlednit místní podmínky,
velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech uvedených
kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným
závěrům.
Pro možné porovnání jednotlivých cen
a hlavně různých dalších kritérií existuje
aplikace Ministerstva zemědělství dostupná na adrese http://bit.do/MZE-VAK, která
umožní občanům pochopit lokálně nastavenou cenu a to, jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami
za vodné a stočné.

Kaple Panny Marie
v Mezihoří

1897 zapsal ve farní kronice předklášterský
farář P. Leopold Kolísek. V něm uvedl, že
na počátku všeho byl mariánský obrázek,
který „baronesky Šelovy“ pověsily na strom
v Mezihoří. Došlo k tomu někdy ve čtyřicátých letech 19. století, kdy dcerám Fridricha
a Ludoviky von Schell bylo kolem dvaceti
let. Zcela jistě k tomu došlo před rokem
1850. Později zde nechala rodina Hammingerova z klášterního pivovaru postavit dřevěnou kapličku, jak uvádí farní kronika, „kde
zbožné ctitelky mariánské rozžíhaly svíčky“.
Tak tomu bylo i 27. června 1897, kdy po návštěvě nějaké paní z Tišnova, která zde zapálila svíčku a odešla, kaplička vyhořela.
Farnost se po této události rozhodla
postavit kapličku novou, ale zděnou. Její
stavba byla zahájena v dubnu následujícího roku, a to nikoliv na místě původním, ale
na jiném místě, které vybrala farní komise

Objevené tajemství vzniku
Oldřich Merta

Kaple je drobná sakrální památka, která
je součástí dějin obce i farnosti Předklášteří. Její existence je zajímavým příběhem,
jehož známou skutečností je replika zděné
kapličky, která se nachází u chatové oblasti
na okraji Trávníků. Její posun z místa vzniku
v Mezihoří dokumentují fotografie zveřejněné v knize Předklášteří vydané obcí. Tajemstvím však stále zůstávalo datum vzniku
stavby a vše, co tomu předcházelo.
Významným příspěvkem k poznání celé
historie, která předcházela stavbě zděné
kapličky, je autentické svědectví, jež v roce
18
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ustanovená pro tento účel. Byli v ní správce
velkostatku František Beneš, starosta Ignác
Zelinka, radní Karel Nechyba, tesařský mistr
Rudolf Klátil a farář.
Během necelého měsíce byla kaple postavena a v neděli 1. května roku 1898 ji
posvětil tehdejší správce kuřimského děkanství, kam Tišnov i Předklášteří patřily,
P. František Mlčoch. Účast na svěcení byla
veliká, se svým duchovenstvem přišla procesí z Tišnova i Dolních Louček. Kaplička
pak sloužila různým pobožnostem, ale i jednotlivcům, kteří přicházeli se svými starostmi a prosbami k Panně Marii.
V roce 1939 se změnil vzhled kapličky
provedenou úpravou tvaru střešního prostoru. V roce 1943 byla instalována zvonička
a dosazen zvon. O rok později vyzdobil její
štít sochař V. H. Mach. Úpravu zaplatil místní
mlynář pan Dvořáček.
V roce 1950 musela kaplička ustoupit těžbě kamene nově otevřeného lomu a z původního místa, v údolí u říčky Loučky, byla
přemístěna na jiné, obtížně přístupné místo
v přilehlé stráni lesa, kde chátrala až do svého dalšího přesunu.
K tomu došlo z důvodu rozšíření dobývacího prostoru v roce 2001, kdy nad částí
obce zvané Trávníky, na pokraji chatové oblasti, byla postavena replika kaple. Veškerou
administrativu spojenou s realizací přesunu
zajistila obec ve spolupráci s administrátorem farnosti děkanem tišnovským P. Mons.
Josefem Šindarem. Stavba byla provedena na náklady provozovatele lomu firmou
pana Leoše Nejeze. Artefakt ve štítu kaple
provedli akademický sochař Jan Bradna
a akademická malířka Zlatice Dobošová.

Obnovenou kapli posvětil za velké účasti
občanů při anežské pouti 18. listopadu 2001
generální vikář brněnské diecéze Mons.
ThDr. Jiří Mikulášek. Tím byla mariánská
kaplička vzkříšena k nové etapě své existence, která zaznamená k 1. 5. 2022 124 roků
svého trvání. Tak budou moci ctitelé a ctitelky při májové pobožnosti poděkovat Matce Boží za ochranu a také všem těm, kteří se
podíleli na jejím vzniku a péči pro zachování
do dnešních dnů i časů budoucích.
Panu Ing. Janu Kosovi, kronikáři farnosti,
děkuji za objev zápisu v kronice a poskytnutí podkladů pro článek do obecního zpravodaje Život obce Předklášteří.
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Výlet Dobromyslu
Pavla Štěpánková

jazýček z pštrosích výrobků. Tečkou bylo
posezení v restaurantu Kopeček.
Výlet se moc líbil a už plánujeme, kam se
podíváme příště. Máte-li chuť, přidejte se
k nám – a to nejen pro výletování.

Po dlouhé době se spolek Dobromysl vydal na výlet. Cílem byl zámek Rájec –Jestřebí, kde se konala výstava kamélií. Součástí
byly i skleníky plné těchto květů. Dalším cílem pak byla pštrosí farma v Doubravici nad
Svitavou, kde kromě pštrosů mají i lamy
a obrovské skleníky plné jarních květin. Byla
to krásná podívaná. Členky si zakoupily kytičky a v místní prodejně i něco pro mlsný

Co se děje
u Dobrovolníků
pro Porta coeli
Tomáš Blaha

Čtvrtý rok našeho dobrovolnického projektu na pomoc klášteru Porta coeli začal
podle plánu – v lednu jsme se spolu se zaměstnanci kláštera vrhli s pilami do zarostlého sadu na Šafránici. Jeho spodní část
byla přeměněna na pole, horní větší část
20
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budeme v dalších letech s pomocí dobrovolníků a oveček citlivě čistit a dosazovat. Zásah ve spodní části sadu může sice působit
trochu brutálně, protože zde byly všechny
stromy vykáceny. Z hlediska ovocné kultury
je ale někdy vhodné celý sad obměnit anebo
vysázet nový na půdě, která není vyčerpaná
jednostrannou kulturou. V místě nového
pole vznikne tzv. Polní nebo selský sad, což
je ovocná kultura typická pro Tišnovsko
před II. světovou válkou. Typické polní sady
se v našem regionu dodnes zachovaly v okolí Lomnice, především v Brusné, Veselí nebo
na Synalově. Díky tomuto zásahu tak bude-

Zajímavosti z obce
me moci pozorovat na jednom místě, jak
vypadaly sady v první i druhé polovině 20.
století. S čištěním sadu nám stále pomáhají
dobrovolníci čeští i přespolní a my jsme moc
rádi, že i díky jejich činnosti vzniká nad obcí
nové vyhlídkové místo s kouzelným výhledem na Předklášteří i Tišnov. No jestli jste
tam ještě nebyli, tak se běžte podívat, jaký
výhled se tam otevřel.
Kromě dobrovolnických akcí jsme začátkem roku pořádali v dobrovolnickém centru
i akce vzdělávací - pobytový výukový program
o historii našeho kraje ve 13. století u nás absolvovali žáci ZŠ Perlička z Brna. Vedle toho
jsme uspořádali také dva kurzy řezu ovocných
stromů, které měly obrovský úspěch. Už teď
plánujeme další kurzy na příští jaro.
Naším dobrovolnickým centrem za poslední čtyři roky prošli dobrovolníci z celého
světa, kteří s námi zkrášlovali klášter Porta

coeli a jeho sady a zahrady. Nechyběli mezi
nimi ani pomocníci z Ukrajiny, Běloruska
a Ruska. Velice nás proto zasáhla invaze ruských vojsk na Ukrajinu, díky zprávám našich
kamarádů z Charkova, Kyjeva a Lvova jsme
dostávali informace z Ukrajiny hned z první
ruky, jakkoliv jsme jim zpočátku moc nedokázali uvěřit. Hned ve čtvrtek jsme se proto
po dohodě s řeholními sestrami rozhodli
oprášit staré právo azylu a nabídli prostory dobrovolnického centra v klášteře Porta
coeli pro rodiny uprchlíků, kteří museli kvůli
válce opustit své domovy. V následujícím
týdnu tedy přibylo do klášterních zdí pět
ukrajinských rodin včetně malých dětí.
Děkujeme za obrovskou vlnu solidarity,
kdy nám mnozí předklášterští sousedé nabízeli svoji pomoc a materiálně i jinak naše
nové sousedy podporovali. Protože bylo
komunikačně náročně vyřizovat všechny

Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus se kochají výhledem z vyčištěného sadu na Šafránici
Život obce Předklášteří 1/2022
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nabídky pomoci, rozhodli jsme se zapojit
se do systému pomoci, který zorganizovala
Oblastní Charita Tišnov. Ta na svých stránkých vyvěšuje, co uprchlické rodiny na Tišnovsku potřebují, a dobří lidé jim to pak
na Charitu do Tišnova mohou zanést. Naši
ukrajinští přátelé jsou rádi za materiální
pomoc, ale stále doufají, že se budou moci
brzy vrátit zpět do svých domovů.
Bohužel nedokážeme okamžitě zařídit
to, aby válka na Ukrajině co nejdříve skončila, můžeme se ale přičinit o to, aby byl jejich pobyt u nás co nejpříjemnější a oni tak
mohli alespoň trochu zapomenout na hrůzy
války, před kterými museli uprchnout. Otevřte prosím svá srdce a buďte na ně hodní,
budeme se snažit vymýšlet aktivity, při kterých bychom jim umožnili zapojit se do naší
sousedské komunity, nicméně budeme rádi
i za vaše nápady a podněty. Kromě možnosti
školní docházky pro jejich děti (v této otázce
děkujeme za vstřícný přístup a komunikaci ze
strany paní starostky) totiž naši noví sousedé
potřebují nějakou aktivitu, která bude ideálně placenou prací, aby se mohli cítit dobře
a důstojně a ne pouze jako uprchlíci závislí
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na podpoře od státu. Ukrajinština je češtině
poměrně blízká, hned druhý týden po příchodu uprchlických rodin se nám ozvali dobrovolníci, kteří se nabídli s výukou češtiny.
Víme, že komunikace a pochopení druhého
jazyka jsou důležité, a proto i my jsme se začali učit ukrajinsky, abychom předešli možným komunikačním nedorozuměním.
Náš dobrovolnický projekt na pomoc
klášteru Porta coeli a jeho okolí tím nekončí. Pouze budeme muset trochu přeskládat
naše naplánované dobrovolnické brigády
a prozatím uspat vzdělávací aktivity, které
vyžadovaly prostory dobrovolnického centra. Ty jsou teď dočasným domovem našich
ukrajinských přátel. My ale víme, že na klášteře je práce stále dost, takže jedeme dál.
Na léto se těšíme na návštěvu belgických
skautů a mezinárodní tábor INEX-SDA, který
nám opět připomene nutnost bratrství mezi
lidmi různých jazyků a náboženství. Děkujeme vám za vaši podporu a přízeň a těšíme se
na setkání na dalších akcích pro veřejnost,
které v prostorách dobrovolnického centra
a kláštera Porta coeli chystáme.

Zprávy z naší školy

Co se děje
v našich školách
Ilona Krausová

Po návratu do školy jsme úspěšně zakončili 1. pololetí školního roku a jedeme dál.
V únoru jsme ukončili projekt „Šablony II“
a v návaznosti pokračujeme v projektu „Šablony III“. V tomto projektu máme opět zvoleny aktivity školní asistent, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem a projektové dny ve škole i mimo školu. Na uskutečnění „Šablon III“ jsme získali celkovou částku
638 000 Kč, z toho 542 300 Kč z Evropského
sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z Národního fondu [§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel]; a 95 700 Kč ze státního
rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování [§ 44
odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel].
Ve druhém pololetí zase po dvouleté pauze jezdíme plavat do Plavecké školy Rybka
v Brně Řečkovicích, tentokrát se žáky 1.–4.
třídy. Na celé druhé pololetí máme naplánovanou řadu zajímavých aktivit, např. preventivní programy pro žáky na téma kyberšikany „Pohyb v on-line prostoru“ od Policie
ČR či vztahy mezi žáky ve třídě „Buďme kamarádi“ od Etické dílny Brno, návštěvy brněnského planetária, divadelního představení, kurzy dopravní výchovy apod. Také už

plánujeme zajímavé školní výlety pro žáky
k MDD a ke konci školního roku. Rádi bychom opět uskutečnili „Zahradní slavnost“
v mateřské škole k ukončení školního roku.
Nečeká nás jen zábava, ale i vzdělávání. Připravujeme žáky na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a do matematické třídy
ZŠ nám. 28. října v Tišnově. ČŠI jsme byli
letos opět vybráni k testování žáků 5. tříd –
Zjišťování výsledku žáků na úrovni 5. ročníku ZŠ a budeme také dělat tradiční Kalibro testy, které nám zhodnotí, zda jsou naši
žáci dobře a kvalitně vzděláváni v porovnání
s ostatními školami. O přesných termínech
konání všech akcí informujeme rodiče prostřednictvím třídních učitelů, www stránek
školy a informace získávají žáci též přímo
ve škole.
Také naše žáky i zaměstnance zasáhla
situace v Ukrajině, a proto jsme se rozhodli zapojit do pomoci spolu se zřizovatelem
obcí Předklášteří formou humanitární sbírky Pomoc Ukrajině. Žákům se snažíme pro
ně pochopitelnou formou problém vysvětlovat, snažíme se zmírňovat jejich strach
a obavy, které vznikají díky všemu, co se
kolem nich děje a co vidí a slyší v různých
médiích. Děti mnohem intenzivněji vnímají
negativní zprávy a u mnohých to vyvolává
nepřiměřený stres a obavy. Děti by měly být
od těchto vlivů co nejvíce ochráněny a měly
by se věnovat pro ně příjemným a inspirativním činnostem. Věříme, že zvítězí zdravý
rozum a situace se brzy obrátí k lepšímu. To
si přejeme nejenom my, ale určitě celý svět.
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A teď něco o akcích,
které se nám
povedly a udělaly
nám radost…

a zasmáli. I přesto, že nás jako školu odborná porota za vítěze nevybrala, získali žáci
diplom za účast v soutěži a měli pěkný pocit
z odvedeného výkonu.

Prosincové tvoření ve třetí třídě

Hana Blahová

Na podzim, se začátkem jedenáctého
ročníku pořadu Star Dance, aneb když hvězdy tančí, vyhlásila Česká televize taneční
soutěž „Tančí celá škola“ pro základní školy. V naší škole se soutěže zúčastnilo devět
žáků z pátého ročníku. Na hudbu dodanou
Českou televizí měly děti nacvičit vlastní
choreografii. Ve volných chvílích se děti celý
listopad a prosinec scházely a tancovaly,
abychom mohli do 12. 12. 2021 odevzdat
natočené video na portál České televize. Při
nácviku jsme se pěkně zapotili, ale i pobavili
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Během prosince jsme si s dětmi ve třídě
povídali o Adventu a o Vánocích. Společně
nás napadlo, že si vyrobíme pěknou dekoraci na vánoční stůl nebo dveře. Na pomoc
jsme si pozvali maminku jednoho z našich
žáků, která pro děti vymyslela výtvarnou
dílničku zaměřenou na výrobu vánočních
dekorací s názvem „Vánoční čarování“.
K samotné realizaci došlo v úterý v hodinách výtvarné výchovy. Děti se nejprve seznámily s materiálem a pomůckami, které paní
Marvanová při svém tvoření používá. Samy
si mohly vybrat barevný materiál a veškeré

Zprávy z naší školy
ozdoby a doplňky. A opravdu bylo z čeho vybírat. Také se dozvěděly spoustu zajímavých
informací o ruční výrobě dekorací z vlny a jiných přírodních i umělých materiálů. A tak
vznikaly krásné vánoční stromečky, věnečky
nebo hvězdičky z dřevěných korálek, ze kterých měly děti radost. Úplně na závěr si děti
vyrobené dekorace odnesly domů, kde ozdobily jejich vánoční stůl.
Velké poděkování patří paní Marvanové,
která celé tvoření vymyslela a připravila.
Děti si tvoření moc užily a práce s netradičním materiálem je velmi bavila. Už teď
mohu za celou třídu říct, že se moc těšíme
na další bezva tvoření.

vedností rozděleny do skupin, kde si podle
svých možností zvyšovaly své schopnosti
jízdy na lyžích či snowboardu, učily se jízdě na kotvě. Některé děti sice byly úplnými
začátečníky, ale i ty na konci kurzu bez problémů vyjely na kopec a sjely dolů. Poslední
den se pro všechny skupiny uskutečnily závody. Někteří rodiče přijeli své děti podpořit.
Děti lyžování bavilo a domů si všichni odváželi medaili a drobnou odměnu.

Lyžařský kurz
Již podruhé se přihlášené děti z naší školy zúčastnily lyžařského výcviku v Olešnici
na Moravě pod vedením instruktorů z lyžařské školy Newman School. Letos se do lyžování zapojila i skupina předškoláků z naší
mateřské školy. Děti byly podle svých do-
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Tříkrálová sbírka
Vladimíra Dvořáková

V sobotu 8. ledna 2022 se před naší
školou opět po dlouhé době hromadili koledníci se zapečetěnými kasičkami, aby se
společně vydali do ulic Předklášteří na Tříkrálovou sbírku s koledou…
Všichni jsme moc rádi, že naši koledníci
mohli letos opět přinášet lidem radost a Boží
požehnání do jejich domovů. Letošní Tříkrálová sbírka skončila velkým úspěchem.
V Předklášteří se vybralo rekordních
80 073 Kč pro potřebné. Ráda bych poděkovala všem dětem a dospělým, kteří se
na sbírce podíleli. Velký dík patří také všem
štědrým dárcům za jejich příspěvky, které
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budou pomáhat lidem v nouzi, protože právě pro ně je výnos Tříkrálové sbírky určen.
Odměnou všem byl určitě hřejivý pocit, že
udělali něco dobrého a prospěšného pro
ostatní a společně začali nový rok dobrým
skutkem.

Návštěva knihovny v Tišnově
Jaroslava Pohanková

Ve druhém lednovém týdnu jsme v rámci projektu Knížka pro prvňáčka navštívili
Městskou knihovnu v Tišnově. Prvňáčci zde
byli poprvé. Velmi mile nás přivítala paní
knihovnice, která dětem připravila zábavný
program. Společnými silami jsme vyluštili
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tajenku, seznámili jsme se s knihami z edice
První čtení a poslechli si pohádkový příběh.
Paní knihovnice vyprávěla o tom, co všechno si mohou v knihovně, v dětském oddělení, děti půjčit, jak jsou zde knihy uspořádány
a jak se správně máme ke knihám chovat.
Zjistili jsme, že v knihovně se dá s knihou
nebo časopisem příjemně relaxovat a dokonce si plnit i domácí úkoly. Už se všichni těšíme
na pasování do řad čtenářů, které nás čeká
na konci tohoto školního roku. Tehdy se z prvňáčků stanou opravdoví čtenáři. Ještě nás
však čeká spousta práce, a proto pilně trénujeme, učíme se nová písmenka, rozšiřujeme si
slovní zásobu a objevujeme kouzlo knih.

Olympijský festival v Brně
Světlana Kuldová

Zajímavá akce, kterou žáci naší školy
prožili, nesla název „Olympijský festival“.
Tento svátek sportu se konal u příležitosti
Zimních olympijských her v Pekingu a to
v období od 4. 2. do 20. 2. 2022 v prostorách
Nové Zbrojovky Brno – Židenice. O akci byl
mezi školami nebývalý zájem, počet míst
omezen a podmínky účasti jasně dané. Museli jsme mít jako škola splněny vybrané
disciplíny Olympijského víceboje a také poslat výtvarné ztvárnění Olympijského maskota pandy Bing Dwen Dwen do účtu Sazka
Olympijského víceboje. Každá třída se do tohoto úkolu pustila s velkou vervou. A usmá-
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lo se na nás štěstí. Vyhráli jsme speciální VIP
program 18. 2. 2022, trička a pastelky. Žáci
si během sportovního dne vyzkoušeli většinu zimních olympijských sportů – bruslení,
biatlon, skoky na lyžích, snowpark a curling,
který se těšil největší oblibě. Sportovní vybavení měli žáci převážně vlastní, nějakou
28
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tu helmu a brusle se nám podařilo bez problémů půjčit v zázemí festivalu. Děti měly
možnost sledovat své hrdiny během přenosů z her v Pekingu na velkoplošné obrazovce. Navštívili jsme také Olympijskou zónu
EDA, kde jsme za pomocí organizátorů vylepili sněhovou vločku nesoucí název naší
školy, kterou žáci ve škole vytvořili a s sebou
na festival přivezli. Na závěr akce si některé
děti vyrobily svoji upomínku na tento neopakovatelný sportovní a emoční zážitek –
vlastní „Olympijskou placku“.
Velkou radost udělalo žákům setkání
s olympijským výběrem hokejistek ČR a jejich hlavním trenérem panem Pacinou. Zážitkem bylo vystřelování dárků hokejistkami
do řad dětí, neboť hned tři se podařilo chytit i našim žákům. Cennou trofejí byly podpisy hráček a pana trenéra. Žáci si páteční
sportovní den velmi užili, bez úrazů, pádů
a s úsměvem na tváři se vrátili domů.

Zprávy z naší školy

Školní družina
Marcela Šebková

Začátek roku nám nedopřál zimní radovánky ve sněhu, proto jsme připravili pro
děti v naší družince soutěživé sportovní odpoledne. Probíhalo v hale, kde byly děti rozděleny do družstev podle barev a plnily různé soutěživé disciplíny. Prvním úkolem bylo
co nejrychleji přenášet míčky v plastových
květináčích na nohou, dále děti procvičovalyrovnováhu při chůzi při přenášení plastových vajíček na dřevěné lžíci. Třetím úkolem
bylo kutálení míčků v papírovém tunelu. Zde
musely děti vzájemně spolupracovat a přitom být rychlé. Další disciplínou bylo vzájemné provlékání dětí, které stály v kruhu,
držely se za ruce a pomocí těla prolézaly obručí. Pátá soutěž byla pro rybáře a děti se při
ní velice bavily. Musely co nejrychleji pochytat udicí ryby v rybníce dle barev. Závěr soutěživého odpoledne jsme ukončili zábavnou
hrou, při které soutěžící měli kolem pasu připevněnou krabici s plastovými míčky a všemožnými pohyby se snažili je vytřepat z kra-

bice ven. Odpoledne se nám velice vydařilo,
všichni jsme si ho užili s nadšením. Každý
soutěžící získal medaili a společně jsme se
domluvili na jeho brzkém opakování.
Březen je tradičně měsícem knihy a my
s naší školní družinou chodíme do dětského
oddělení místní knihovny zkrášlovat prostory našimi dílky. Za odměnu si pak můžeme
zapůjčit dětské knihy, ve kterých si čteme
a prohlížíme ilustrace.
Na našich společných procházkách pozorujeme probouzející se přírodu, pučící zahrádky a těšíme se na brzké jaro plné květů,
sluníčka a venkovních her.

Mimoškolní aktivity
Světlana Kuldová

Světoběžník
Jednou za 14 dní se schází žáci z 5. třídy
v zájmovém kroužku „Světoběžník“. Navštěvujeme zajímavé expozice, výstavy a účastníme se nejrůznějších výukových programů.
V poslední době jsme zavítali do knihovny
v Tišnově a v rámci programu „Kreativní laboratoř“ jsme se naučili programovat robotické hračky. Zaujala nás také 3D tiskárna,
Život obce Předklášteří 1/2022
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nou za 14 dní. Děti se učí připravovat pokrmy dle receptů, učí se používat váhu, mixér,
elektrickou troubou a sporák. Suroviny se
učí krájet a strouhat. Všechny tyto činnosti
samozřejmě s předešlým bezpečnostním
poučením a seznámením se s pravidly užívání. Uvařené jídlo si malí kuchaři ochutnají
přímo v kroužku nebo si je odnesou domů.

se kterou se většina žáků setkala poprvé.
Dětem se programování velice líbilo a těší se
na další setkání. V rámci kroužku jsme si byli
také zahrát bowling v Tišnově.
Vaření
Kroužek „Vaření“ je určen pro děti ze 3., 4.
a 5. třídy. Děti jsou rozděleny do dvou skupin
podle věku. Vaření probíhá v intervalu jed-
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Kutílek
Každé pondělí po obědě probíhá kroužek „Kutílek“, velmi oblíbený žáky první
a druhé třídy. Tyto třídy se po týdnu střídají.
Žáci mají možnost se jednu hodinu proměnit v šéfkuchaře a připravit něco dobrého
na chuť a další se proměnit v umělce a vytvořit něco neobyčejného. Děti si společně
upekly minipizzy, muffiny a jablečný závin.
Ve výtvarných částech si vytvořily veselou
kočku, ježka, sněhuláka a ozdoby z těsta.

Zprávy z naší školy

Mateřská škola
Hana Kolaříková

V polovině ledna 2022 do mateřské školy
přijelo Divadlo DIVSE a zahrálo dětem Vypečenou pohádku. Paní Jana Mokrá nám
představila netradičně pojatý divadelní příběh, ve kterém jsme společně míchali těsto
na bábovku a sledovali jednotlivé suroviny,
jak se hádají, která je důležitější. Děti byly
vtaženy do děje, přidávaly ingredience,
hlasovaly, pomáhaly rozhodovat. Na závěr
jsme společně přišli na to, že všechny suroviny jsou stejně důležité a ani bez jedné by
se bábovka neobešla.
V letošním roce se skupina předškoláků
poprvé připojila k dětem ze ZŠ a zúčastnila
se odpoledního lyžařského kurzu v Olešnici. Jeden týden v únoru každé odpoledne
jezdili společně s dětmi ze základní školy
autobusem do lyžařského areálu Olešnice,

kde se dětí ujali instruktoři a rozdělili si je
do skupin. Výuka probíhala každý den od 13
do 16 hodin. Instruktoři zvolili zábavnou formu, takže se děti na každý den moc těšily.
Koronavirová nákaza se, bohužel, nevyhnula ani naší mateřské škole. V jednom
týdnu onemocněly tři paní učitelky a k tomu
šla ještě jedna do karantény. Bylo proto
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rozhodnuto, po dohodě paní ředitelky se
zřizovatelem, že bude mateřská škola v týdnu od 7. do 11. února 2022 uzavřena. Ještě
další týden, z důvodů pokračujících pracovních neschopností pedagogických pracovnic, byl v mateřské škole omezený provoz.
Děkujeme všem rodičům, kteří mohli a děti
si v tomto týdnu ještě nechali doma. Odměnou nám pak v dalším týdnu
bylo uspořádání Karnevalového dne. Děti i paní učitelky trávili dopolední program
v maskách. Ráno jsme si
všichni navzájem svoje masky představili, potom probíhaly různé zábavné úkoly
a soutěže, ale hlavně jsme si
pořádně zatančili a vydováděli se.
Na začátku března nás
pak navštívilo Divadlo Paravánek. Představení, které
bylo vytvořené podle knížky
32
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F. Hrubína, dostalo i stejný název Špalíček.
Užili jsme si hodinu plnou říkanek, písniček
a především pohádek. Herci vše doprovázeli hrou na příčnou flétnu, kytaru a činely.
Do celého vystoupení byly zapojeny i děti.
Hrály na netradiční nástroje, naučily se písničku s pohybem a nakonec je čekala velká
hádanka s dárečkem.

Kultura v obci

V roce 2022
si připomínáme
Marie Kulhánková

Některé z mnoha místních událostí, jejichž
kulatá výročí připadají na letošní rok:
790 let – rok, do kterého někteří historikové kladou založení kláštera Porta
coeli (1232)
390 let – první písemná zmínka o původním klášterním pivovaru (1632)
240 let – zrušení kláštera Porta coeli císařem Josefem II. (1782)
		
– ukončení užívání chrámu
Nanebevzetí Panny Marie jako
klášterního kostela, jeho změna
na farní kostel pro obce Předklášteří a Štěpánovice (1782)
220 let – postavení pískovcového kříže
v Hlinkách rodinou předklášterského mlynáře Skaláka (1802)
160 let – narození Metoděje Janíčka,
rodáka z Předklášteří, varhaníka,
skladatele, hudebního pedagoga,
spolupracovníka Leoše Janáčka
(1862)
150 let – doba, kdy se v písemnostech
poprvé objevuje současný název
naší obce Předklášteří (1872)
140 let – založení sboru dobrovolných
hasičů v Předklášteří (1882)
		
– narození V. H. Macha, autora řady
uměleckých děl, mimo jiné pomníku padlých v 1. světové válce
umístěného v areálu Porta coeli
(1882)
		
– narození P. Lamberta Kobera
S. O. cist., jednoho ze zachránců

110 let
		
100 let
80 let

		
70 let

40 let
20 let
10 let
		
		
		

předklášterských mužů před popravou na konci 2. světové války
(1882)
– pravděpodobný rok založení TJ
Sokol Předklášteří (1912)
– pravděpodobný rok založení
spolku Zdislava pro vznik MŠ
v obci (1912)
– velká povodeň v Předklášteří,
Lomničce a okolí (1922)
– úmrtí Rudolfa Klátila, tesařského
mistra, bývalého starosty obce
Předklášteří, spoluzakladatele
místní TJ Sokol, autora knih
„Paměti obce Předklášteří a tišnovského kláštera Porta coeli“
a „Rodinná kronika“ (1942)
– oprava a přístavba zvoničky mariánské kapličky v Mezihoří (1942)
– úmrtí P. Antonína Šalamouna,
místního faráře, který pomohl
zachránit místní muže na konci
2. svět. války (1952)
– dokončení výstavby areálu
volejbalového hřiště a tenisových
kurtů za školou (1982)
– rok, od kdy se součástí obce
Předklášteří stala osada Závist
(2002)
– první výstava betlémů spol. Art
Periscope v Předklášteří (2012)
– zahájení provozu domu podporovaného bydlení v parku (2012)
– ukončení působení ZŠ a DD (dříve
ZIŠ) v Předklášteří (2012)
– rekonstrukce místního hřbitova
(2012)
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Kulturní komise
obce Předklášteří
připravuje…
Andrea Špačková

Březen – b
 eseda pro žáky ZŠ s kronikářkou
p. Kulhánkovou o historii obce
a vedení obecní kroniky
Duben – V elikonoční tvořivá dílnička v sále OÚ

Sobota 11. 6. 2022, od 15.00 hodin, park
Setkání krojů
dechová hudba Miločanka, pouťová zábava
– živá hudba Magnum Band
Neděle až středa 21.–24. 8. 2022, park
Kinamatograf bratří Čadíků
21. 8. Zátopek (životopisný film)
22. 8. Prvok, Šampon, Tečka a Karel (komedie)
23. 8. Gump – pes, který naučil lidi žít (rodinný film)
24. 8. Myši patří do nebe (animovaná pohádka)

Jarní putování
pro seniory

Hana Kolaříková, za sociální komisi

Sociální komise naplánovala ve spolupráci a za finanční podpory obce Předklášteří Jarní putování pro seniory, které se
uskuteční v sobotu 21. května 2022.
Tentokrát navštívíme Arboretum Paseka
– Makču Pikču, kde se můžeme projít bohatě kvetoucí botanickou zahradou a také si
v prodejně nakoupit vybrané kytičky domů
na zahrádku. Pokud se otevřou brány li-
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tovelského pivovaru, podíváme se, jak se
zde vaří pivo. Naše cesta bude pokračovat
do Čech pod Košířem, kde se nachází krásný malebný zámek a v zahradách útulná
kavárnička, jak stvořená pro krátký oddech
během našeho putování. Pro všechny účastníky bude zajištěn oběd.
Na cestu se vydáme od bývalého Obecního úřadu v 7.30 hodin. Předpokládaný
návrat v 18.00 hodin. Cena zájezdu pro seniory nad 65 let je 270 Kč, pro ostatní 350 Kč.
Přihlašovat se můžete na Obecním úřadě.
Tak snad vše vyjde podle plánu a bude
nám přát i sluníčko. Moc se těšíme.

Sport v obci

Sokol Předklášteří
– volejbal
Zdeněk Dvořák

V novém roce pokračovala všechna družstva volejbalového oddílu ve svých soutěžích, které hrají v rámci Jihomoravského
kraje. V menší míře nás omezil, tak trochu už
tradičně v posledních dvou letech, COVID.
Po rozvolnění podmínek účasti se mladší
žákyně v neděli 16. 1. 2022 zúčastnily turnaje barevného minivolejbalu (zeleného)
v Letovicích. Vzhledem k možným podmínkám byly jednotlivé barvy časově odděleny,
zelený se hrál odpoledne. Naše dvě družstva byla zařazena do skupin Z1 a Z2, kde se
umístila na druhém a čtvrtém místě. Všechny dívky byly na závěr za dobrý výkon odměněny drobnými sladkostmi.
Starší žákyně (i když věkem je většina
z nich ještě v kategorii žákyň mladších) po-

Foto žákyň po posledním turnaji v Břeclavi
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kračovaly v žákovské soutěži 6., 7. a 8. kolem.
Turnaj 6. kola jsme pořádali v sobotu u nás
v tělocvičně. Děvčata se po vítězstvích nad
VK Brno 2:1, Slovanem Ivančice 2:0 a porážce s VS Drásov 0:2 umístila na druhém místě. Na turnaj 7. kola jsme jeli v sobotu 16. 2.
do Brna-Líšně. Dívky porazily Junior Brno
2:0 a těsně prohrály 1:2 s Ivančicemi a s Křenovicemi. V tuto dobu jsme již hráčky začali
připravovat na systém hry se dvěma nahrávačkami (doposud jsme hráli nejjednodušší
systém prostřední u sítě nahraje). Tento systém jsme již začali uplatňovat na posledním
turnaji v rámci 8. kola. Na něj jsme v sobotu
26. 2. jeli do Břeclavi. Po drobné komplikaci,
kdy se pořadatel nedohodl v rámci programu haly s dalším sportem (basketbal), jsme
se museli přesunout do místní školy. I když
zde měli k dispozici dvě tělocvičny, jedna
byla rozměrově nedostatečná (zadní čára
hřiště cca 0,5 m od zdi). Toto a částečně i nezažitý systém na dvě nahrávačky způsobily,
že jsme všechna utkání prohráli. Protože

Sport v obci
však byl tento turnaj poslední a nemohli
jsme již postoupit do finálové osmičky, byl
pro nácvik a zažití tohoto systému ideální.
Po třech porážkách s Břeclaví, Křenovicemi
a Drásovem jsme skončili poslední. Toto ale
vůbec nehraje roli, protože dívky ve svém
prvním roce, kdy se účastní soutěžních zápasů, skončily v celkovém pořadí na 11. místě (z celkového počtu 24 účastníků) s pravidelnou účastí ve 3. čtverce. Myslím, že kdyby
nás na konci října nepostihl COVID a z toho
důvodu jsme se nemohli zúčastnit 2. kola
(a tím jsme automaticky spadli do nižší
4. čtverky), tak bychom v celkové tabulce
byli ještě výše.
Juniorky pokračovaly ve své krajské
soutěži. Ze skupiny B postoupily do finálové skupiny o přeborníka JM kraje. Finále
již hrají pouze se třemi družstvy ze skupiny
A (Drásov, Kuřim a KP Brno „C“) zatím s výsledkem 1 vítězství a 7 porážek za odehraná
4 kola. Do konce soutěže zbývají ještě dvě
kola, snad budou holky úspěšnější.
A plán na další období? Naše mladší žákyně (ročník narození 2009) jsme přihlásili
do soutěže Mistrovství ČR mladších žákyň.
Do této soutěže bylo celkem přihlášeno 73
družstev z celé republiky. Po rozlosování
jsme v prvním kole byli zařazeni do skupiny
„H“ společně s družstvy VK Prostějov, KP
Brno, VAM Olomouc, HS Opava, VK Napajedla, TJ Nový Jičín a VK Vejrostova Brno. Turnaj se uskuteční jako dvoudenní 26.–27. 3.

2022 v Novém Jičíně. Naše holky již od poloviny února na tento turnaj připravujeme.
Úspěchem pro nás bude postup do dalšího
kola, které by se mělo uskutečnit 23.–24. 4.
2022 – ze skupiny postupují do dalšího kola
první čtyři družstva.
50 let volejbalu v Předklášteří
V letošním roce oslavíme již 50 let od založení volejbalového oddílu v rámci Sokola
Předklášteří. Toto výročí chceme náležitě
oslavit, a proto v rámci těchto oslav budeme
v červnu každou sobotu organizovat turnaje
pro naši mládež.
4. 6. 2022 Turnaj minivolejbalu
11. 6. 2022 Turnaj žákyň
18. 6. 2022 Turnaj juniorek
25. 6. 2022	Setkání bývalých i současných
hráčů/členů volejbalového oddílu, případně turnaj zájemců
Pro tyto turnaje a setkání plánujeme bohatý program pro děti i dospělé a současně bychom rádi prezentovali naši činnost
pro další zájemce o volejbal mezi dívkami
ve věku 8–12 let.
Volejbalový oddíl Sokola předklášteří zve
všechny příznivce, přátele a podporovatele
na plánované oslavy.
110 let Sokola Předklášteří
V letošním roce rovněž oslaví naše jednota Sokol Předklášteří 110 let od svého založení (pozvánku najdete dále).
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Lyžařský oddíl TJ
Sokol Předklášteří
a jeho zimní sezóna
Eva Šebková

Letošní zimní sezóna byla pro náš oddíl
velice úspěšná. Obě družstva, závodní i kondiční, získávala poctivě celý podzim v místní
sportovní hale fyzičku. Závodní družstvo využilo příznivé zimní počasí ještě před Vánoci
a absolvovalo intenzivní soustředění v Jeseníkách. Následně po Vánocích jsme začali
i s kondičním družstvem jezdit pravidelně
každé pondělí do lyžařského areálu v OlešJméno

Kategorie

Jiří Topinka

Myšáci

3. místo

Jan Šebek

Přípravka

3. místo

Tomáš Adámek

Předžáci

1. místo

Filip Šebek

Předžáci

5. místo

Radim Špaček

Předžáci

6. místo

Vít Hala

Předžáci

7. místo

Matěj Gajdůšek

Mladší žáci

5. místo

Anna Ježová

Starší žákyně

3. místo

Jakub Adámek

Starší žáci

1. místo

Pavel Ivánek

Junioři

3. místo

Umístění

Karolína Rašovská Ženy

3. místo

Nikola Gergelyová

Ženy

6. místo

Jan Hala

Muži

8. místo
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nici na Moravě, kde jsme poctivě dvě hodiny
lyžovali a pilovali techniku. Závodní družstvo trénovalo po celý leden, únor a první
polovinu března dvakrát týdně. Závodníci
se zapojili do seriálu Jihomoravského lyžařského poháru a také nakoukli do seriálu Poháru Orlických hor. Celkem se tak zúčastnili
8 závodů, které se postupně konaly v Dolní Moravě, Českých Petrovicích, Potštátě,
Olešnici na Moravě, Deštném v Orlických
horách a Velkém Meziříčí.
V seriálu Jihomoravského poháru naši
závodníci dosáhli výborných výsledků.
Za tímto stojí práce celého trenérského
týmu pod vedením Pavla Ivánka st. Zřejmě
slušný oddíl!

Jakub Adámek

Sport v obci
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Společenská rubrika

Vzpomínáme
Dne 28. února uplynulo
dvacet let od okamžiku,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Emil Kulíšek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn.
Odešel tak brzy, mlád...
Před devatenácti roky
9. května odešel náš syn
Luděk Vejrosta tam, odkud
není návratu.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Vejrostova
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Blahoprejeme
Dne 1. 1. 2022 oslavil 80.
narozeniny pan František
Havlín. Pevné zdraví, štěstí
mu přejí a z lásky za vše
děkují manželka Pavla,
dcera Petra a syn Roman
s rodinami.

Akce – pozvánky

VYSTAVA
PRODLOUŽENA
Takový byl Tišnov
11. 12. 2021 – 4. 9. 2022
Výstava fotografií
je prodloužena do 4. září.
Najdete ji v nových
prostorách v chodbě
v 1. patře Podhoráckého
muzea.
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TJ SOKOL
PŘEDKLÁŠTEŘÍ
110 LET
sobota 25. 6. 2022
hřiště za školou
Ukázka sletových skladeb
Kabely a dráty; Když nemůžeš, tak přidej
(pocta Emilu a Daně Zátopkovým)
K poslechu zahraje kapela
FESTA MUSIC
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