Předklášterský zpravodaj 2007

------------------------------........--SLOVO STAROSTY..................................................
Vážení spoluobčané, dětem skončily prázdniny a některým z nás dovolené, ze kterých jsme se někteří vrátili
odpočatí a plní nových zážitků, jiní zklamaní z vrtochů
letošního prázdninového počasí. Před námi je podzim a
opět rok čekání na příští letní čas sladkého nicnedělání a
poznávání cizích krajů, kultur a kuchyní.
Ne vždy ale bylo možné odložit práci na pozdější dobu a
vychutnávat naplno čas prázdnin a dovolených. Nejinak
tomu bylo také na obci. Údržba zeleně, úklid komunikací
a veřejně přístupných prostor v majetku obce vyžaduje
stále velkou pozornost a není v silách pracovníků technické údržby beze zbytku tyto
činnosti často k nelibosti občanů naplnit. Mnoho zbytečné práce musí vynaložit na
odklízení nepořádku kolem kontejnerů, kde se objevují odpady, které tam nepatří. Je-li
kontejner naplněn, není pro někoho nic jednoduššího než odpadky pohodit na zem. Že je
musí někdo odklidit to zřejmě těmto nedisciplinovaným občanům příliš nevadí. Nevím, zda
také doma, mají-li naplněnou popelnici, pohodí další odpadky vedle ní. Možná, že by bylo
vhodnější, pokud je kontejner naplněn, odnést si odpady zpět domů a počkat až budou
vyvezeny. Plnění kontejnerů s odpady na jednotlivých stanovištích neprobíhá totiž
rovnoměrně a není možné zajišťovat odvoz odpadů jen z části rozmístěných kontejnerů.
Příprava projektů pro získání prostředků z fondů EU probíhala také bez ohledu na letní
sezónu, protože pro zaslání žádosti musí být ukončeno územní řízení a minimálně být
požádáno o stavební povolení. V naši obci se připravují dva projekty. Cyklostezka
s přemostěním Svratky lávkou nad soutokem s Loučkou a dovybavení víceúčelového
sportoviště budovou se zázemím pro sportovce a cykloturistiku a se sociálním zařízením.
Zatímco první projekt je již ve fázi územního řízení, u druhého projektu, který je již
projektantem dokončen a předán, bude nutné vyhledat vhodný dotační titul, protože pro
dosud nejasné podmínky dotačních programů nelze zatím tento projekt vhodně umístit.
Intenzivně se připravuje výměna vodovodního řadu na ulici Šafránice, kde by následně
měly být opraveny chodníky a komunikace.
Ve spolupráci s klášterem Porta Coeli se podařilo získat dotaci z Norských fondů na
zpracování technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci ze stejných fondů na opravu
Křížové chodby. Je úspěchem, že z více než 600 podaných žádostí byla mezi 40 vybranými
také tato žádost.
Také ve škole a v mateřské školce se nezahálelo. Děti, které nastupovaly do první třídy
přivítala třetího září nově upravená třída s novým nábytkem a v mateřské školce
rekonstruované sociální zařízení pro nejmenší děti.
Nové hřiště bylo o prázdninách využíváno nejen dětmi, ale také dospělými. Ne všechny
děti ale toto hřiště využívají. O prázdninách byl mladým cyklistou poražen a zraněn na
chodníku starší občan. Mladík se neobtěžoval ani pomoci zraněnému vstát, natož pak se
mu omluvit.
V ulicích přibývá automobilů a je skutečně problém v některých místech zaparkovat.
I policie mnohdy toleruje částečné parkování na chodnících, zejména v místech, kde toto
neohrožuje chodce a umožňuje bezpečnější jízdu. Je však nepřípustné a odsouzeníhodné,
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bezohledné zastavění chodníku auty takovým způsobem, že chodec nebo maminka
s kočárkem musí, aby mohla projít vstupovat do komunikace, jak se to stává na ulici
Palackého. Na tento problém již byla upozorněna policie.
Na závěr bych rád popřál novým prvňáčkům i ostatním dětem hodně úspěchů ve škole,
učitelům i rodičům hodně trpělivosti a také radosti při výchově mladé generace.

Se stížností přišel občan z Tišnova. Dne 30.8.2007 před půlnocí při jízdě autem
po ulici Komenského za křižovatkou s ulicí Šikulova, stála v cestě reklamní tabule od
restaurace pana Krause. Tabuli z cesty odstranil a při další jízdě, u autobusové zastávky,
stála na rozhraní světla a stínu, špatně viditelná, lavička ze zastávky napříč silnice.Zastavil
na poslední chvíli. Podle informací od občanů se bohužel toto nestalo poprvé. Uvědomuje
si ten, nebo lépe řečeno ti, kteří tyto hloupé a nebezpečné rádoby žerty pro řidiče a cyklisty
připravuj,í co mohou způsobit? Jak by se tvářili na to, kdyby obětí tohoto „žertu“ byl někdo
z jejich blízkých. A o jakou oběť může jít si lze jen domyslet.
Starosta obce A.Nahodil

----------------Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCEE--------- ------Zápis č.5/2007
o průběhu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří
konaného dne 23.srpna 2007 ve společenském sále obecního úřadu
Starosta Antonín Nahodil zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří v 18.00 hod.
přítomni: dle presenční listiny,
omluveni: Špačková
Starosta přivítal přítomné členy Zastupitelstva obce Předklášteří a přítomné občany.
Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního
úřadu od 9.8.2007. Veřejné zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 12 členů a
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta určil zapisovatelkou pí. Štefkovou
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
Starosta přednesl návrh programu zasedání.
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání ZO:
Technický bod - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schválilo:
návrhovou komisi ve složení: J. Bauer, Ing. O. Merta
ověřovatele zápisu ve složení: P. Ivánek, F. Hanák
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Kontrola usnesení:
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.
připomínky:
Návrh - paní Schallerová na zvýšení částky na dar pro vítání občánků na 500,- Kč .
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 21. 8. 2007 a souhlasí
s návrhem pí. Schallerové
Zpráva o vývoji hospodaření v 1. pololetí 2007, rozpočtové opatření č.2,č.3 a č.4
Účetní pí. Černošková informuje ZO:
- o stavu hospodaření obce v 1. pololetí 2007
- o Rozpočtovém opatření č. 2, č. 3, č. 4
- o stavu hospodaření ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí zprávu o vývoji hospodaření obce za 1. pololetí r.2007
- schvaluje rozpočtové opatření č.2, č.3, č. 4
Prodej bytů v nástavbě na bytovém domě Palackého 1289, zástava na hypoteční úvěr p.
Bradáček a sl. Novohradská
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitosti byt č.1289/5 v budově s č.p.1289
ve prospěch zástavního věřitele – Česká spořitelna a.s. (byt p.Bradáčka a sl.
Novohradské)
- ukládá připravit smlouvy na prodej obou bytů a zmocňuje starostu k podpisu
smluv.
Schválení smluv
a) oprava chodníků a komunikace na ul. Šafránice.
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se záměrem opravy chodníků a komunikace na ulici Šafránice
- ukládá zajistit nabídky na tuto akci a pověřuje RO výběrem
dodavatele a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
b) prodloužení nájemní smlouvy s firmou ROSA s.r.o.
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek smlouvy s firmou Rosa s.r.o. na prodloužení nájemní smlouvy do
31.12.2020 a na rozšíření pronajatých pozemků o pozemky p.č. 654/1, 654/2, 654/3,
656/6, 656/7, 706/17 a p.č. 776/1 zapsáno na LV č.1 pro obec a k.ú. Předklášteří a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
c) dodatek smlouvy o spolupráci s firmou Lomy s.r.o.
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek smlouvy o spolupráci s firmou Lomy s.r.o. a zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy.
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d) dodatek smlouvy s firmou Atelier Urbi
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí dodatek smlouvy s firmou Atelier Urbi
- pověřuje Radu obce uzavřením konečné dohody a zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy
e) mrazící pult typu ARNEG
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu na koupi staršího mrazícího pultu typu ARNEG a zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
f) oprava komunikace a chodníků na ul. Nezvalova
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se záměrem příprav opravy komunikace a chodníků ul.
Nezvalova
- ukládá zajistit zpracování PD na tuto akci
- pověřuje RO výběrem zpracovatele a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
g) zbudování ostrůvku u přechodu pro chodce u cukrárny
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se záměrem příprav zbudování ostrůvku u přechodu pro
chodce u cukrárny
- ukládá zajistit zpracování PD na tuto akci
- pověřuje RO výběrem zpracovatele a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
h) odkoupení části pozemku určeného pro přístupovou komunikaci od p. Ing. Muzikanta
na p. č. 99/1
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se záměrem přípravy odkoupení části pozemku určeného pro
přístupovou komunikaci od pana Ing. Muzikanta p.č. 99/1
- ukládá zajistit zpracování studie dopravních vztahů a inženýrských sítí
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
ch) změna trasy Vírského vodovodu
Zastupitelstvo obce
souhlasí se změnou trasy Vírského vodovodu na pozemcích p.č. 646 a 775/2 v k.ú.
Předklášteří a s Nájemní smlouvou a se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
i) dodatek smlouvy s firmou Demicarr s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy s firmou Demicarr s.r.o. o navýšení
smluvní ceny za provedené vícepráce o 58.555,- Kč. Konečná cena za provedené
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práce na stavbě víceúčelového hřiště činí 4,958.501,50 Kč. ZO zmocňuje starostu
k podpisu dodatku.
j) dodatek mandátní smlouvy s Ing. Perátem
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek mandátní smlouvy s Ing. Perátem na zvýšení původně stanovené
odměny za výkon stavebního dozoru o 1.691,- Kč na 66.691, - Kč a zmocňuje starostu
k podpisu dodatku.
k ) prodej a likvidace majetku
Zastupitelstvo obce
souhlasí s bezúplatným přenecháním poškozené čekárny naproti starému OÚ obci
Dolní Loučky za
náklady na demontáž a úklid stanoviště.
l) klavír ze starého OÚ
Zastupitelstvo obce
souhlasí s bezúplatným přenecháním nevyužitého a poškozeného klavíru do KD v obci
Železné za odvoz.
m) Vyřazení majetku
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s vyřazením a likvidací majetku schváleného kontrolním výborem a ukládá
zajistit jeho fyzickou likvidaci. Dále souhlasí s vyřazením křovinořezu zn. Dolmar pro
jeho nadměrné opotřebení a předpokládané vysoké náklady na opravu
- ukládá KV provést kontrolu dokladů o stavu zařízení předložených odbornou
firmou
- ukládá nabídnout křovinořez na ND firmě zabývající se opravami za cenu dohodou.
n)účelová dotace Mikroregionu Porta
ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace MP ve výši 238.000,- Kč na přípravu projektu
„Cyklostezka v Předklášteří s přemostěním Svratky“
o)účelová dotace SVaK Tišnovsko na výměnu vodovodního řadu na ulici Šafránice
Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí účelové dotace Svazku vodovodů a kanalizací na výměnu
vodovodního řadu na ulici Šafránice. Výše příspěvku bude odvislá od výsledku
výběrového řízení na dodavatele prací
Duplicitní vlastnictví pozemku – uznání vlastnického práva k pozemku p.č.178/8
Zastupitelstvo obce
uznává vlastnické právo k pozemku p.č.178/8 , zahrada o výměře 413 m2 v k.ú.
Předklášteří, paní Pařízkové Ludmile nar.9.9.1919, bytem 616 00 Brno, Chládkova 16,
který nabyla vydáním přídělové listiny ze dne 16.12.1957.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

-5-

Předklášterský zpravodaj 2007

Schválení postupu v případu Verlag-Intercable
Zastupitelstvo obce
schvaluje postup RO při odmítnutí návrhu na mimosoudní vyrovnání pohledávky
firmy Verlag Intercable
Schválení navýšení nákladů na slavnostní otevření víceúčelového hřiště
Zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení prostředků pro slavnostní otevření víceúčelového sportoviště o
9.000,- Kč
Projednání výzvy starostů Zlínska o požadavku na změny v rozpočtovém určení daní
Zastupitelstvo obce
souhlasí s připojením se obce ke „ Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“
Různé
a) žádost o rozšíření rekreační oblasti
Zastupitelstvo obce
souhlasí se zněním odpovědí na dopis majitelů pozemků 309/2, 309/4 a 309/5 v k.ú.
Předklášteří
b) informace o pronájmu pozemku 399/1 panu Ing.Pulkrábkovi
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku p.č. 399/1 Ing.Pulkrábkovi a souhlasí s návrhem, aby
část pozemku, která by ve výhledu 5 roků neomezovala záměry obce byla pronajata
na dobu min. 5 roků.
c) uložení volných finančních prostředků
Zastupitelstvo obce
- schvaluje investování volných finančních prostředků ve výši 4.000.000,- Kč
uložených na běžném účtu - ukládá Finančnímu výboru předložit RO návrh
způsobu investování
- RO pověřuje zabezpečením výběru vhodného produktu.
d) informace o stavu příprav k podání žádosti o dotace z fondů EU
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí postup prací při přípravě programů pro podání žádosti o dotace
ROP a zmocňuje RO odsouhlasením smlouvy o smlouvě budoucí na záměnu pozemku
p.č.607/1, o výměře 50m2 ve správě PF ČR za jiný o stejné výměře v majetku obce , a
odsouhlasením smlouvy o smlouvě budoucí s cisterciáckým opatstvím na odkoupení
tohoto pozemku, který bude součástí stavby lávky přes Svratku
e) koupě odsávacího zařízení na úklid komunikací
Zastupitelstvo obce
souhlasí s pořízením odsávacího zařízení VK 500 za cenu cca 150.000,- Kč a zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy
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f) využití asfaltové plochy víceúčelového hřiště pro kluziště v zimním období
Zastupitelstvo obce
ukládá vyvolat jednání obce s TJ Sokol o využití asfaltové plochy víceúčelového hřiště
pro kluziště v zimním období. Termín jednání stanovuje do 23.9.2007.
g) most přes řeku Svratku
Zastupitelstvo obce
ukládá iniciovat ve spolupráci s městem Tišnov postup v projednávání územního
řízení pro stavbu mostu přes řeku Svratku.
h) problematika zápachu v místě připojení tlakového kanalizace na kanalizační řád obce
Předklášteří
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí informaci starostky obce Štěpánovice k problematice
zápachu v místě připojení tlakové kanalizace na kanalizační řád obce
Předklášteří
- ukládá postoupit problém zápachu kanalizace k řešení Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko
ch) provozní řád víceúčelového hřiště
Zastupitelstvo obce
schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště.
i) stavba cyklostezky a lávka přes Svratku
Zastupitelstvo obce
souhlasí z výkupem pozemků na stavbu cyklostezky a lávky přes Svratku a ukládá
zajistit smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemků a zmocňuje starostu k podpisu
smluv
Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním
úřadě

...............................................OBČAN NA ÚŘADĚ............. ...............................



Informace k zákonu o hmotné nouzi - pokračování



Co je příspěvek na živobytí?
-základní dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny
-v praxi to znamená, že pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje
příjem osoby či rodiny částky živobytí, vzniká této osobě či rodině nárok na příspěvek na
živobytí
-živobytí osoby či rodiny je stanoveno na základě posouzení, jaký má osoba či rodina
příjem a zda si jej může zvýšit, na posouzení majetkových poměrů a na zhodnocení dalších
okolností, které výši částky živobytí mohou navýšit
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-částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima
-částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, na základě hodnocení její
snahy a možností
-pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají

Co je doplatek na bydlení?
-druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší situaci nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení
-podmínkou pro nárok na tuto dávku je být nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat
podmínky pro nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení ze systému státní
sociální podpory
-zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel
nemá nárok na příspěvek na živobytí nebo příspěvek na bydlení, případně i žadateli
využívajícímu jinou než nájemní formu bydlení
-doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže osoba užívá byt v obci, v níž je trvale hlášena
k trvalému pobytu
-zákon stanoví výjimky, kdy se tato podmínka nemusí sledovat, přesto je vhodné tyto
bytové vztahy napravit

Co je mimořádná okamžitá pomoc?
Osobám, které se ocitnou v takových situacích, které je nutno bezodkladně řešit, je
poskytována mimořádná okamžitá pomoc. Zákon uvádí pět takových situací.
1. První situace může nastat v momentě,kdy osoby sice neplní podmínky hmotné
nouze,ale hrozí jim vážná újma na zdraví v případě neposkytnutí pomoci okamžitě.
2. Druhá situace řeší pomoc osobám,postiženým vážnou mimořádnou událostí
(živelné pohromy,zemětřesení,požár…).
3. Třetí situace napomáhá osobám,které nemají dostatečné prostředky k úhradě
jednorázového výdaje spojeného např.s úhradou poplatku za vystavení duplikátů
osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků.
4. Čtvrtá situace pomáhá řešit osobám v hmotné nouzi potřebu nákupu předmětů
dlouhodobé potřeby (např.rozbité pračky,ledničky) nebo uhradit odůvodněné
náklady,vznikající v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností
nezaopatřených dětí.
5. Poslední, pátá situace pomáhá řešení situace osob, ohrožených sociálním
vyloučením. Jde např. o osoby vracející se z vězení, z dětského domova a
z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí.
pokračování příště
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Již téměř deset roků apelují představitelé Tišnova a Předklášteří na správce mostů k hledání
cesty k urychlení výstavby nového přemostění přes Svratku u papírny. Koncem války
v r.1945 byl zničen původní most na státní silnici III/3771, který spojoval Tišnov
s Předklášteřím. Provizorium, které bylo po válce postaveno, bylo umístěno na soukromé
pozemky v sousedství původního mostu a tento most byl v roce 1988 nahrazen ženijním
mostem ocelové konstrukce, který byl s velkými obtížemi udržován až do pololetí tohoto
roku. Technický stav tohoto mostu dosáhl takové míry, že bylo vydáno rozhodnutí o úplné
uzavírce mostu pro motorovou dopravu od 2.7.2007 do 1.7.2009. Projekt nadjezdu vzal za
své díky politickým změnám v r.1989. SÚS Brno již v roce 2002 připravila dokumentaci
pro územní řízení pro výstavbu nového mostu, která musela být pro obtížně řešitelné
vlastnické a majetkové vztahy průběžně přepracovávána a lze předpokládat, že ještě do
konce tohoto roku může být územní řízení ukončeno. Pokud nenastanou další problémy,
může být do začátku příští stavební sezóny vydáno stavební povolení. Stavba
s předpokládaným nákladem cca 35 mil Kč je rovněž zařazena do seznamu prioritních akcí
SÚS, pro které bude hledána podpora z programů EU. Zda se podaří tyto prostředky zajistit
není v současné době schopen nikdo potvrdit. Určitým příslibem toho, že tato spojnice není
ani pro Tišnov a ani pro Předklášteří na okraji zájmu je to, že jak aktivity města Tišnova,
tak i naše, vyvíjejí tlak na kompetentní orgány pro urychlení výstavby nového mostu.

Hospodaření v lesích zaznamenalo v uplynulých
15 letech velké změny, které ostatně provázejí i
jiná odvětví, vždy jako následek změny
politického režimu. Do konce osmdesátých let
minulého století byl uživatelem všech lesních
pozemků stát (výjimečně státní statek nebo JZD).
V k.ú. Předklášteří obhospodařoval lesní
pozemky podnik Jihomoravské státní lesy –
Lesní závod Kuřim a jeho příslušná jednotka
Polesí Předklášteří.
Po zániku Jihomoravských státních lesů a
jmenovaného lesního závodu začal v roce 1992
ve zdejších lesích hospodařit podnik Lesy ČR
s.p. se sídlem v Hradci Králové a jeho
organizační jednotka – Lesní správa Tišnov
později přemístěná do Černé Hory (LS Černá Hora). Právo hospodařit však přešlo pouze na
pozemky, jejichž vlastníkem byl stát nebo církev. V katastru obce bylo při obnově lesního
hospodářského plánu v roce 2002 evidováno celkem 302 ha těchto pozemků, z toho 279 ha
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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jako potenciální majetek církve. Tento dosud zůstává nevydán a tudíž na něm lesnicky
zůstává hospodařit stát. Uživatelé ostatních lesních pozemků o celkové výměře 67 ha jsou
původní vlastníci. Mezi největší majetky těchto drobných
vlastníků patří lesy obce Předklášteří o celkové výměře 41 ha (v lokalitách zvaných
Pasuněk, Černičák, Šafránice a Dřínová).
Každý lesní majetek musí mít podle nového lesního zákona z roku 1995 (zákon o lesích č.
289/95 Sb.) odborného lesního hospodáře. V lesích v k.ú. Předklášteří vykonává
vlastníkům tuto práci LS Černá Hora.
Veškeré lesy v k.ú. Předklášteří se nachází v přírodní lesní oblasti Předhoří Českomoravské
vrchoviny v nadmořské výšce od 250 m ( povodí Svratky) do cca 480 m. Vzhledem
k členitosti terénu, expozici a také rozmanitosti podloží jsou zde lesní porosty smíšené.
Nejvíce je zastoupen smrk ztepilý (asi 45 %), borovice lesní (20 %), dále dub (12 %),
modřín opadavý (7 %) a jedle bělokorá (3 %). V místech některých skalních masivů pod
Čepičkou, v Mezihoří a na úbočí Dřínové je v porostech hojně k vidění i buk, klen, lípa a
habr. V lokalitě Troubné stojí za zmínku skupina 67 douglasek tisolistých, která byla podle
pamětníků vysazena v roce 1908 v době spravování lesů tehdejším velkostatkem Porta coeli
na počest 60 let panování France Josefa. Je to dřevina introdukovaná (dovezená sem
původně ze Severní Ameriky), rychlerostoucí. Vzhledem k příhodnosti místních podmínek
dosahuje tato skupina nazývaná Jubileum úctyhodných výškových i objemových dimenzí.
Pro tyto zvláštnosti byla prohlášena v roce 2005 za skupinu stromů chráněnou státem.
Douglasky jsou pak k vidění vtroušené v okolních porostech a na Čepičce.
Lesní porosty jsou různověké a klimatické výkyvy posledních patnácti let (kůrovcová
kalamita na počátku 90. let, větrné kalamity z r. 2005 a 2007, povodně i přísušky, extrémní
tepla posledních let) nedokázaly díky členitému terénu, smíšeným porostům a odbornému
přístupu lesníků výrazně narušit jejich celistvost. Pouze smrkové komplexy tzv.
monokultury mají a výhledově budou mít menší zastoupení v mladých porostech. Příčinou
je celkové oteplování klimatu a upřednostňování původních listnatých dřevin státem.
Zvěř, hospodaření s ní a tedy výkon práva myslivosti na lesních majetcích je v rukou
nájemců honiteb. Ty byly rovněž vlivem změny režimu a nového zákona o myslivosti
v roce 2002 přeformovány. Kdysi režijní honitba Lesního závodu Kuřim byla po vzniku
Lesů ČR s.p. pronajata a tak tomu je dosud.
Tzv. drobná zvěř jako zajíc, bažant nebo koroptev je velmi sporadicky zastoupena
v okrajích lesů. Spíše skromně se s ní setkáme v polích nebo v travinách či rákosinách. U
řeky, rybníka nebo náhonu je možné zahlédnout kachnu divokou. Nevítaně se rozšířil a
škodí na rybách norek americký. V lesních komplexech je běžná srnčí zvěř a prase divoké,
kterému se v místních smíšených lesích zalíbilo a jeho stavy za posledních 20 let vzrostly
na hranici únosnosti. Z většího ptactva sem výjimečně zavítá čáp černý, volavka popelavá,
v lese se vyskytuje jestřáb lesní a hojněji káně lesní a poštolka obecná (ta je běžně k vidění
v blízkosti baziliky v komplexu kláštera). V noci můžeme v okrajích lesa a sadů
zaslechnout různé sovy nebo i výra. Z tzv. škodné zvěře se v místních lesích vyskytuje
běžně liška, jezevec a kuna (především kuna skalní), která se přizpůsobila civilizaci a často
se vyskytuje i v obydlených částech Předklášteří.
(Ze zprávy revírníka Jaroslava Špačka pro kroniku obce Předklášteří z 15. 3. 2007)
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OBČANSKÝM PRŮKAZŮM VYDANÝM DO 31.12.1998
SKONČÍ PLATNOST DNE 31.12.2007
ŘIDIČSKÝM PRŮKAZŮM, KTERÉ BYLY VYDÁNY DO 31.12.1993
SKONČÍ PLATNOST TAKÉ 31.12.2007
.ZAJISTĚTE SI VČAS JEJICH VÝMĚNU - ŘIDIČŮM HROZÍ VYSOKÉ POKUTY.

Naše obec je ve srovnání s okolními obcemi vybavena
dostatečným počtem stanovišť na tříděný odpad. Přesto v rámci
zkvalitnění a podpoření třídění budou jednotlivá stanoviště
posílena o nové kontejnery na plast a papír, jejich rozvoz
proběhne ve druhé polovině září. Dále budou vytvořena dvě
nová stanoviště na tříděný odpad a to naproti ZŠ na ulici
Komenského a u hřiště TJ Sokol Předklášteří na ulici Šikulova.
Chtěli bychom tímto apelovat na občany, aby zvýšili a
především zkvalitnili třídění jednotlivých recyklovatelných
odpadů.
Kontejnery na plast do kontejnerů na plast lze vhazovat: kelímky, sáčky, fólie, výrobky a
obaly z plastů, polystyrén, obaly TETRAPACK(nápojové kartony), PET lahvenezapomeňte je prosím před vyhozením pořádně sešlápnout! Stále se nám na některých
stanovištích objevují kontejnery zbytečně přeplněné takto nesešlápnutými PET lahvemi,
které se povalují všude kolem a zbytečně hyzdí okolí.
Kontejnery na papír do kontejnerů je možné vhazovat noviny, reklamní letáky, knihy,
sešity, kancelářský papír, lepenku, kartony. Nevhazujte do kontejnerů obaly typu
TETRAPACK (kombinace hliníku, papíru a plastu), použité plenky a jiné hygienické
potřeby, mokrý, mastný, voskovaný a znečistěný papír.
Někteří naši spoluobčané často místo aby vhodili plast či papír do správného kontejneru,
tak jej raději spalují na zahradě či v kamnech, obtěžují sousedy nepříjemným kouřem a
zápachem. Neuvědomují si, že jde o cennou surovinu, která je recyklovatelná. Druhým
závažným důvodem je vysoký obsah těžkých kovů hlavně u barevně potištěných
papírových letáků, které se při pálení uvolňují do ovzduší, jsou toxické a různě
karcinogenní.
Kontejnery na sklo jsou v obci rozděleny na bílé a barevné sklo, lze do nich vhazovat
obalové a čiré tabulové sklo. Nevhazujte do nich porcelán, keramiku, drátěné sklo, lepené
sklo (autosklo), zrcadla. Tyto přísady by způsobily úplné znehodnocení výrobku.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 11 -

Předklášterský zpravodaj 2007

Recyklace skla je velice výhodná, lze z něho vyrobit výrobek stejné kvality. Vratná
skleněná láhev se opakovaně plní až 35 x.
Kolik jsme vytřídili za I. – II. čtvrtletí
Papír
3,076 t obec ; 3,500 t ZŠ a MŠ
Plast
6,296 t
Sklo bílé
5,133 t
Sklo barevné
5,133 t
Nápojový karton
1,102 t
Kov.šrot
6,680 t
Směsný kom.odpad 113,668 t
Velkoobjemové kontejnery Obec vlastní 4 kusy velkoobjemových kontejnerů, firma
van Gansewinkel bezplatně zapůjčuje 1 kus tohoto velkoobjemového kontejneru na
protivýměnu. Během jarního období bylo vyvezeno celkem 22 kusů kontejnerů. Kontejnery
jsou již opět rozmístěny na jednotlivých stanovištích. Provoz těchto kontejnerů je vzhledem
k neukázněnosti některých spoluobčanů značně náročný. Kontejner je tonážován na 3 tuny
a velmi často dochází k jeho naplnění velkými větvemi o tonáži sotva 1 tuny. Obec musí
poté zajišťovat rozřezání a přeskládání kontejneru tak, aby kontejner byl plně kapacitně
využit. Rovněž by občané pokud zjistí, že kontejner je naplněn či přeplněn neměli odpad
ukládat vedle kontejneru. Cena odvozu 1 kusu velkoobjemového kontejneru činí 4 100 Kč.
Kontejnery jsou určeny na bioodpad, odpad ze zahrady, směsný kom.odpad zavázaný
v pytlích a na drobně rozřezané větve, listí, seno, trávu. V žádném případě nelze do těchto
kontejnerů ukládat stavební suť a nebezpečný odpad.
Zde uvádíme předběžné a nezávazné termíny jednotlivých sběrů:
( přesné termíny budou zveřejněny ve vývěsce a vyhlášeny místním rozhlasem)
V týdnu od 17.9. – 21.9.2007 bude v areálu ZŠ a DD vjezd z ulice Komenského
před garážemi umístěn velkoobjemový kontejner do kterého lze vhazovat
matrace, koberce, hadry, textil, rozložený starý nábytek.
V týdnu od 1.10 – 4.10.2007 proběhne v naší obci podzimní svoz železného
šrotu z těchto jednotlivých stanovišť: Víska - u lípy
Palackého - u Pančavy
Trávníky -náměstíčko
Za klášterem -úložiště kontejnerů
Nezvalova -parkoviště
Pod Horkou a Ke klínku – palouček pod p.Opatrným
Šikulova, Komenského – parkoviště u TJ Sokol
Podzimní sběr nebezpečných odpadů proběhne v garážích areálu ZŠ a DD
vjezd z ulice Komenského a to ve dnech:
Čtvrtek 18.10.2007 od 13.00 -17.00 hod
Pátek 19.10.2007 od 13.00 -17.00 hod
Sobota 20.10.2007 od 8.00 – 12.00 hod
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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- - ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY A ZE ZŠ A DD PŘEDKLÁŠTEŘÍ--- --Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace

Po zasloužených, krásně prosluněných prázdninách, se žáci opět
vrátili do školních lavic. Někteří přišli poprvé, jako ostatně
každý rok.
Slavnostní zahájení letošního školního roku se konalo
v pondělí 3. 9. 2007 již tradičně v tělocvičně školy. Do školy
přišlo 13 nových prvňáčků. Je i ostatní žáky školy přivítali
pěknými slovy starosta obce pan Antonín Nahodil a předseda školské rady pan Jaroslav
Špaček. S organizací školního roku seznámila žáky i přítomné rodiče ředitelka školy Mgr.
Ilona Krausová.
S novým školním rokem přišlo také několik nových změn. Prvňáčci se budou
vzdělávat podle školního vzdělávacího programu s pracovním názvem „Škola pro
život“. V ostatních třídách se budou žáci učit podle vzdělávacího programu Základní
škola a ŠVP se bude rok po roce zavádět postupně. Prvňáčci mají také novou paní
učitelku. Po Janě Hamingerové, která odešla do zaslouženého důchodu, k nám nastoupila
paní učitelka Mgr. Lenka Novotná. A aby těch novot nebylo dost, mají prvňáčci také krásně
opravenou a vesele barevně vymalovanou třídu vybavenou novým nábytkem. V dalších
třídách budou vyučovat stejné paní učitelky jako loni.
2. třída – Ludmila Šenková – 15 žáků
3. třída – Ing. Vladimíra Pešová – 20 žáků
4. třída – Mgr. Ilona Krausová – 15 žáků
5. třída – Ing. Eva Bauerová – 18 žáků
V letošním školním roce bude mít škola celkem 81 žáků, což je o 1 méně než loni. Příští
rok by mělo přijít více dětí do první třídy a počet žáků by měl opět růst.
Mateřská škola má dvě třídy, jednu celodenní a jednu polodenní, ve kterých je
zapsáno celkem 40 dětí. Provoz mateřské školy byl na žádost rodičů prodloužen do 16,00
hodin. Pracuje se zde také podle vlastního školního vzdělávacího programu, jehož hlavním
cílem je rozvoj zdravého sebevědomí dětí a probuzení zájmu o celoživotní vzdělávání.
Děti v MŠ budou mít také novou paní učitelku Naděždu Valachovou. Nastoupila
v přípravném týdnu. Vedoucí učitelkou MŠ zůstává Ladislava Novotná, učitelkou MŠ Světlana
Padalíková. Malé děti v MŠ mají krásně barevně opravenou umývárnu a WC.
Ve stejné budově s mateřskou školou sídlí školní jídelna, která vaří a dováží obědy
i do základní školy. Vedoucí školní jídelny je Jana Topinková, hlavní kuchařka Eva
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Kroupová, kuchařka Marie Sojková.Letos budeme vařit pro 126 strávníků. Velká pozornost
je věnována spotřebnímu koši, který přesně sleduje spotřebu tuků, cukrů, mléka a mléčných
výrobků, luštěnin, masa, ryb, ovoce a zeleniny. V rámci zdravé výživy obsahuje jídelníček
velké procento čerstvé zeleniny a ovoce. V rámci pitného režimu mají děti během celého
dne dostatek vhodných tekutin.
Další součástí naší školy je školní družina. Má dvě oddělení. Vedoucí vychovatelkou je
Marie Grossová, vychovatelkou Marcela Šebková. Provoz je od 6,00 do 15, 30 hodin. Do
školní družiny se zapsalo zatím 47 dětí.
O pořádek v našich školách se starají školnice. V ZŠ je to Ivana Topinková, v MŠ
Renata Görnerová.
I letos bude pro žáky našich škol připravena celá řada mimoškolních aktivit, do
kterých se mohou hlásit během měsíce září. Podle zájmu dětí se kroužky pravidelně
rozběhnou od měsíce října. Podrobné informace o nich dostanou žáci a podle zájmu i rodiče
ve školách od vyučujících.
Věřím, že se nám bude v našich zařízeních dařit,a že děti i zaměstnanci do nich
budou rádi chodit. Do nového školního roku přeji všem mnoho zdaru a radosti z práce.
Mgr. Ilona Krausová
ředitelka školy
Malé ohlédnutí za Dětským dnem v Základní škole a Dětském domově v
Předklášteří
1.6. slaví děti na celém světě svůj svátek a děti z našeho dětského domova nechtěly zůstat
pozadu. Proto se tety a strýcové, kteří se o děti starají, rozhodli přichystat pro ně hezké
odpoledne. Připravili si jak sportovní hry (běh na čas , skákání přes švihadlo, hod na cíl),
tak různé kvizy a vědomostní soutěže. Každé dítě mělo svoji kartičku, na kterou po
zvládnutí úkolu vychovatel zapsal, kolik získalo bodů. Za ty si pak mohl v "Krámku u tety
Marty" vybrat co chtěl. A že bylo co vybírat! Děti nevěděly jestli hračku, kosmetiku, školní
nebo sportovní potřeby . Ale vždycky si vybraly . Avšak k svátku patří také občerstvení.
Ani na to se nezapomnělo . Děti měly k dispozici různé sladkosti a také sodovky na zahnání
žízně po namáhavém výkonu při soutěžích. Všem se toto odpoledne líbilo a dlouho se na
něj bude vzpomínat. Nakonec tohoto ohlédnutí patří velký dík všem sponzorům, kteří
přispěli nemalým darem a finančním příspěvkem na tento dětský den: ccccccccccccccccccc
Hostinec u legionáře - paní Preislerová Jana
Potraviny Havlíková
Potraviny KIJOS - pan Kinc Pavel
Potraviny Porta Coeli - paní Menšíková
Restaurace v Chaloupkách - paní Veselá
Univerzální služby - pan Maloň.
Všem těmto sponzorům děkujeme za to , že jsme mohli s dětmi oslavit jejich velký den .
Děti a vychovatelé z Dětského domova z Předklášteří.
M.D.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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SPORT V OBCI

.

Nový sportovní areál v Předklášteří
Sobota 16. června 2007 se stala významným dnem v historii obce i tělovýchovné jednoty
Sokol Předklášteří. Tento den byl slavnostně otevřen nový sportovní areál, ve kterém byly
vybudovány tři hřiště: víceúčelové s umělým povrchem s možností hraní malé kopané,
basketbalu, tenisu, házené, volejbalu a nohejbalu. Součástí je i běžecká dráha na 60 m a
prostor skoku do dálky. Na ně navazuje plocha hřiště s asfaltovým povrchem, které je
určeno pro fotbal, volejbal, jízdu na kolečkových bruslích a v zimním období jej lze využít
pro bruslení a hokej. Je uměle osvětleno. Hned vedle je třetí hřiště, určené pro plážový
volejbal.
Slavnostní otevření zahájil starosta obce pan Nahodil projevem a přestřižením pásky.
Realizace tohoto hřiště byla snem několika generací sokolů i občanů obce Předklášteří a
podařila se po letech, nejen díky vstřícnému přístupu zástupců obce, ale i vytrvalé práci
několika nadšenců z řad Sokola Předklášteří. Po projevu následovala sokolská akademie,
při které cvičenci župy Pernštejnské předvedli ukázky skladeb z loňského XIV.
Všesokolského sletu.:
Tišnov reprezentovali Chlapáci, senioři ve skladbě Ta naše písnička česká, předškolní děti a
starší žactvo. Dále svou skladbu předvedly mladší žákyně z Moravských Knínic, ženy
z Předklášteří a Tišnova skladbou Výlet s aerobikem, mažoretky z Lažánek a karatiské
z Čebína. Svou práci s dětmi ukázali členové lyžařského oddílu z Předklášteří. V akademii
vystoupily i gymnastky ze srbského města Kragujevac, se kterým má župa Pernštejnská
družbu a předvedly krátkou skladbu.
Po akademii pokračoval program turnaji v malé kopané, vybíjené a plážovém volejbale
souběžně na všech třech hřištích. Po jejich skončení byly vítězům předány ceny a program
pokračoval startem horkovzdušného balonu, ve kterém postupně vzlétli nad areál všichni
zájemci z řad dětí a mládeže.. Posledním bodem byla country zábava v sokolském areálu ,
která se protáhla do časných ranních hodin.
Celá akce byla krásnou přehlídkou mládí a pohybu.
Oldřich Bednář
starosta TJ SOKOL Předklášteří

…GYMNAESTRÁDA DORNBIRN…
Ve dnech 8. – 14.7. 2007 se v rakouském městě Dornbirn, kousek od Bodamského jezera,
konala XIII. světová gymnaestráda. Zúčastnilo se jí 21.064 cvičenců z 57 zemí celého
světa. Naše česká výprava se 796 členy byla 9. nejpočetnější. Z župy Pernštejnské naši
republiku reprezentovalo 7 členů Sokola: dvě cvičenky z Předklášteří, Lenka Bednářová a
Marika Červinková ve skladbě Výlet s aerobikem /díky finanční podpoře Tělovýchovné
jednoty Sokol Předklášteří a dotaci od obce Předklášteří/; za tišnovskou sokolskou jednotu
jeli starosta župy, ing. Adolf Mistr, náčelník Jan Sláma, Milan Sláma a Pepa Navrátil,
z Lomničky pak Aleš Hnízdil. Otec a syn Slámovi dokonce cvičili ještě ve skladbě ASPV
s názvem Pohoda.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Po secvičné a generálce v Praze v pátek 6.července, jsme kolonou autobusů přes noc
přejeli do Rakouska. O českou výpravu se staraly obce Weiler, Klaus a Sulz-Rothis. Bydleli
jsme ve školách a místní lidé nás velice vlídně přijali a po celou dobu se o nás vzorně
starali. Všechny výpravy bydlely ve vzdálenosti zhruba do 40ti km od města Dornbirn, kde
probíhala na výstavišti všechna vystoupení. Na fotbalovém stadionu v neděli odpoledne
proběhlo slavnostní zahájení za deštivého počasí, ale s nádhernou atmosférou. Od pondělka
do pátku absolvovala každá skupina cvičenců 3 vystoupení. Ta probíhala po celý den ve
12ti halách výstaviště. Mimo těchto pódiových skladeb vystupovali ještě v nedalekém
Lustenau cvičenci 2 dny v hromadných skladbách na stadionu, kde cvičilo naráz 200 –
1000 cvičících. Českou republiku tu reprezentovaly skladby Pohoda se 413 cvičenci a
Chlapáci s 205 cvičenci. Ti byli unikátní tím, že v celé historii gymnaestrád byli první
hromadnou skladbou, složenou výhradně z mužů.
Ve volném čase jsme pak absolvovali národní
večery, výšlapy do okolních kopců, výlety lanovkou,
plavbu lodí po Bodamském jezeře, výlet do
lichtenštejnského Vaduzu, grilování na školách,
exkurze u místních hasičů a v pálenici, večery u
kytar se zpěvem a tancem, došlo i na volejbal
v místní školní tělocvičně.
Počasí, zpočátku uplakané, se ve středu umoudřilo
a závěrečný ceremoniál, opět na fotbalovém hřišti,
probíhal za tropického vedra. Pořadatelé byli
připraveni opravdu na všechno. Jak na zahájení,kdy
rozdávali stovky pláštěnek, tak na závěr stovky kšiltů
proti slunci.
Za pět let opět na shledanou na XIV. světové
gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne.
L.B.

TJ Sokol Předklášteří zve všechny zájemce o

..Aerobic – cvičení pro ženy..
každé pondělí a čtvrtek od 19.30 hod.
v tělocvičně ZŠ a DD v Předklášteří
poplatek 10,- Kč/hod.
začínáme 24. září 2007

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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V měsíci září probíhá nábor ml.žáků, chlapců i dívek
(věk 8 – 13 let) do volejbalu. Přihlásit se mohou každou
středu od 17 do 19 hod. na hřišti za školou

..TJ SOKOL Předklášteří - oddíl lyžování.
Pořádá v místním lyžařském areálu „Na Klínku“ ve dnech 22. a 23. záři 2007

Program závodu :Sobota

Neděle

10,30 start I. kola obřího slalomu
13,00 start II. kola obřího slalomu
16,00 start super G
¨
10,00 start I. kola slalomu
13,00 start II. kola slalomu

V tomto závěrečném závodu travních lyžařů budou startovat všechny
kategorie od mladších žáků až po dospělé. Samozřejmě zde bude startovat
mnohanásobný Mistr světa Jan Němec, celá reprezentace České republiky a
všichni aktivní závodníci našeho lyžařského oddílu. Závodů se také
zúčastní reprezentační družstvo žáků z Rakouska, kteří si chtějí vyzkoušet
sjezdovku, kde trénují naši žáci, neboť v letošním roce výběr žáků České
republiky (4 děti z tohoto výběru jsou členy naší jednoty) dosáhl mnoha
úspěchů na Mezinárodních závodech žactva. V celkovém hodnocení tohoto
závodu se umístil Jan Jerošek v kategorii mladší žáci na 2. místě, Petra
Ivánková v kategorii starší žákyně na 3. místě a Václav Jerošek v kategorii
starší žáci na 2. místě.
Přijďte také povzbudit závodníky našeho oddílu.
Srdečně zvou pořadatelé.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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BBBBBB BBBBB BKULTURNÍ ŽIVOT OBCENBBNN

NNN.

MMMMMMMMMMPANÍ MAZÁČOVÁ VZPOMÍNÁ …KKKKKKKKKKKK.
( Závěr )
Po válce to bylo taky těžký. Na vobci byli mysim tři lidi.- Findés, staré Halas a
Konečné. No a potom v třiapadesátým nás zabral Tišnov.
A to nebylo jak teď! Maso se vařilo jen ve štvrtek a v neděli. Jinak to bylo nudle,
bramborový placky, kynutý knedle, negdy štrůdl. A pila se melta. Já ju piju porád.
Dyž se prodávalo na lístky, tak ti co měli živnost, je nedostali.
A pak byla měna. To slibovali, že nebude, ale nekeří jim nevěřili a nakupovali. No a
v pondělí peníze padly. Bylo to jedna ku pěti. My sme ešče aspoň postavili. Byli na tom lidi
hůř. Přišli vo velký peníze.
Toto všecko, co teď bydlíme, byly pola, až k vodě. Ta cesta, jak je teď, nebyla. Tady kósek
dál byla cesta k Jenerálce. Jenerálkó se šlo do Kukle. A v té Jenerálce byla cestička a tekl
tam potok. Byla tam studánka, eši tam ešče je, já nevim. Ale to byla voda! Taková sladká,
dobrá. Já se takle vody nigdy nenapiju, ale ta byla moc dobrá.A pan Šikula, Mirek Šikula,
to všecko zařídil, že sme mohli stavět. Celá ta nová čtvrť. Tenkrát stála cihla padesát halířů
a cement šestnáct korun. První tady postavili Sedlákovi, potom my, Ivánkovi, no a ti další.
To byl bévák, to byly maštale, kůlňa a prasečáky.
Po válce, až nám jézédé všecko vzalo, sem šla pracovat. Byla sem v papírni jednadvacet
roků. Tam sem se měla dobře. Ale jináč sem se nadřela. To bylo na poli, dobytek a pralo se
v rukách, né jak teď. Taky sem pak vopatrovala maminku a potom vnuky.
Tak co pamatuju sem vám řekla. Dybyste chceli ešče něco vidět, tak zasi přiďte.
V Předklášteří 27. listopadu 2004
Važení čtenáři,dnes uzavíráme seriál článků, v nichž jsme Vám předložili výňatky
z vyprávění paní Marie Mazáčové. Některé její životní zážitky nás přenesly až do doby,
kdy byla docela malé děvčátko.a my jsme měli možnost vnímat tehdejší události z jejího
pohledu a tak, jak si je ona pamatuje. Chtěla bych jí touto cestou poděkovat za to, že nám
dovolila její vyprávění zveřejnit, vyslovit jí obdiv pro její životní elán a popřát jí hodně
zdraví a pohody v tomto roce, kdy se dožívá kulatého výročí, i do dalších let.
Za redakční radu a Zastupitelstvo obce Předklášteří
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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................ ............. ............OHLÉDNUTÍ …........... .. ........................

 Událo se před 773 lety 
Dne 31. října 1234 byla vydána ve Znojmě markrabětem moravským Přemyslem, synem
královny Konstancie, zakládací listina kláštera Porta coeli.
V textu je dvakrát zmíněn otec markraběte Přemysl Otakar I. a v souvislosti s ním pohnutky
pro zbudování kláštera.
Stojí zde (v překladu z latiny): „…Uvažujíce dále, jak slavné paměti otec náš Přemysl, od
něhož jsme přijali původ i jméno, při mnohých se zúčastnil výpravách říšských a také
vlastních, při nichž mnoho učinil, co bez úhony hříchu nebylo možné vykonat. Vidělo se
naší dobrotě naší almužnou a zvláště klášterem uvedeným (tj. Porta coeli) jeho viny, pokud
možno , odčinit, neboť u nejmilostivějšího soudce, jehož vlastností je smilovávat se a
odpouštět, nic dobrého nezůstává neodměněno…“.
Dále je v listině zmínka: „…Skrze výměnu dali jsme klášteru řečenému (pozemky a místo
v Tišnově) za místo, které se nazývá Třebow, které otec náš, muž velké statečnosti a
věhlasu, který pro svoji poctivost se po celém okrsku zemském proslavil dokud žil, na
stavbu zmíněného kláštera určil…“.
Z obou zmínek vyplývá, že sám král Přemysl Otakar I. si přál postavit klášter, pro jehož
hmotné zabezpečení určil i patřičné statky. Příčinou této iniciativy bylo odčinění jeho
životních hříchů. Celého díla se po králově smrti ujala jeho druhá manželka Konstancie a
synové Přemysl a Václav I.
(Literatura: Dušan Hladík: Porta coeli, SURSUM 1994)

M. Kulhánková

Plán akcí Kulturní komise na závěr roku 2007
měsíc
září

Akce

bazén Boskovice
koncert v Porta Coeli - chrámová hudba
říjen
kreativní dílna - pedig
zámek Lysice, pivovar Černá Hora
listopad Porta coeli - jazzová suita
paličkovaná krajka - výstava + módní
přehlídka
prosinec Mikulášská zábava
koncert skupiny Hop Trop
Půlnoční

datum
22.9.2007
7.10.2007
12.10.2007
20.10.2007
11.11.2007
24.11.2007
1.12.2007
7.12.2007
24.12.2007

Termíny konání ostatních akcí budou upřesněny v průběhu 2.pololetí.Občané budou
průběžně informováni obvyklým způsobem také o případných změnách programu .

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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,,.Kulturní komise obce Předklášteří zve všechny šikovné ruce všeho věku na..

PEDIG – pletení košíků
Kdy: pátek 12. října od 15 hodin
Kde: budova základní školy Předklášteří (5.třída)
Cena: 150 Kč
S sebou: zahradnické nůžky
Přihláška: na kurz je nutné se předem přihlásit na tel. 737581873, počet účastníků je
omezen.

Kulturní komise obce Předklášteří vás zve na

Kdy: sobota 22.září 2007
Odjezd z Předklášteří v 10 hod. od bývalého obecního úřadu.
Cena: dospělí: 140,-Kč, děti:100,-Kč, děti do 6 let bez nároku na místo
v autobusu zdarma.
Doba pobytu v areálu lázní: 2 hodiny.
Místa v autobusu je nutné si předem zarezervovat na tel.:549413360 a zaplatit do 14.9.2007
p.uč. Bauerové

Městské lázně Boskovice: bazén pro malé děti, relaxační bazén, plavecký
bazén, tobogán, parní komora, vířivý bazén, infrasauna.

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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KULTURNÍ KOMISE OBCE PŘEDKLÁŠTEŘÍ
& MASARYKOVA UNIVERZITA,
PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY
Vás srdečně zvou na

Koncert duchovní hudby
účinkuje

sbormistr - MgA. Michal Vajda
neděle 7. října 2007 - 16.00 hodin
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PORTA COELI
Na programu: O. di Lasso, L. da Viadana, A. Bruckner,H. Schütz
R. Thompson, , L. Janáček, O. Mácha, Z. Lukáš,V. Miškinis, I. Hrušovský, A.
Tučapský, B. Martinů, P. Eben, P. Hala.

VSTUPNÉ:

50,- KČ

Výtah z krásného dopisu paní Mgr.Korcové, který nám napsala
v odpovědi na naši žádost o svolení uveřejnění její básně s tématikou Porta Coeli.
Působila jsem osm let v Praze jako šéfredaktorka časopisů pro lékaře a výroba
časopisu je mi dokonale známa.Víte, popravdě je to psáno srdíčkem. Ta holčička
co v básni přijde zahrát na varhany... jsem já. Znám Porta Coeli více, než kdo jiný,
díky laskavosti sestřiček, které mne žabku malou občas pustily tam, kam nikoho
jiného. Když byla muzejní noc a otevřeno bylo jen nakrátko až to bolelo. Pamatuji,
kdy bylo otevřeno denně, bohoslužby, první přijímání, pohřby, všechno pod tou
nádhernou klenbou. A samozřejmě "křížová chodba" a jiné. Porta Coeli zná
málokdo zevnitř, a jak víme, co oči nevidí... srdce nebolí. Jen těch budov, které
jsou ukryté za zdmi! Už je asi v životě neuvidím, škoda.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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...PORTA COELI…
Kráčím alejí lip, a vím,
že tě tu potkám,
děvčátko odrostlé fotkám
v sobě Tě mám a budu mít.
Dýchám tu krásu, vůni lip
a jejich kmeny hladím
dětskými, ženskými dlaněmi
kmen jako život zvrásněný
objímám s úctou předků svých.
Nejdražší z alejí lipových!

Přicházím pod portál gotický
ač zavřená je brána,
pláč slyším mladé novicky
ač ticho, vnímám hudbu varhan.
Pod klenbou s nocí májovou
vím, že jste se mnou teď a tady.
Schoulím se tiše u Nebeské brány.
Přijde-li děvčátko zahrát na varhany?
Zazní-li zvon, z té věže vysoké?
Ať raději mlčí, zazněl před rokem.

Kráčeje k Porta Coeli
dnes jako tenkrát tam
děvčátko, žena, pospíchám
k Té známé bráně bran,
jenž lev červený a bílý střeží
však dnes už leknu se jich stěží,
odrostlá dětským představám.
Chlapeček malý po cestě mi mává
a hlasy slyším jen v ozvěně těch zdí.
To má krev na mne promluví
jak v žilách krev jen promlouvává.

I lípa staletá se brání smrti marně,
jak plyne čas, tak strom i člověk stárne.
A já tu schoulená si povídám teď s Vámi
opuštěná mrtvě sama pod hvězdami
děvčátko malé, odrostlé fotkám,
nespěchám, jen blíž jsem tady Vám.
Jednou se dočkám otevření brány
a Branou Nebeskou, pak půjdu rovnou k Vám.

Mgr. Marika Korcová
Brno

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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....................

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

Dne 8. května 2007 uplynuly již 3.roky od úmrtí naší drahé manželky,
maminky a babičky Emilie Lorenzové
Stále vzpomínají manžel,dcera a syn s rodinami
Dne 2.října 2007 vzpomeneme 10.výročí, kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav Poláček
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcery s rodinami
Dne 16. září uplynulo 8 roků od úmrtí Květoslavy Opatrné.
Vzpomíná manžel s rodinou
Děkuji přátelům za tichou vzpomínku.
28.srpna 2007 uplynulo již 17 roků kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Václav Veselý. Kdo jste ho znali a měli
rádi vzpomeňte s námi .
Stále vzpomínají manželka, syn Václav a dcera Jana s rodinami

Těžko se s Tebou loučilo
je přetěžké bez Tebe žít!
Jen svíci hořící na hrob
Ti můžeme dát, se slzami
v očích na Tebe vzpomínat

dne 28. září vzpomeneme 1.výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka,
pradědečka, dobrého a veselého člověka pana Rudolfa Panáčka.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Lubomíra a Marie, dcery s rodinami
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Malé poděkování za velkou pomoc

.

Toto naše poděkování patří panu Jiřímu Knoflíčkovi z Předklášteří, který svým
heroickým, sportovním činem a svou duchapřítomností a vlastně tím, že byl ve správnou
chvíli na správném místě, pomohl naší mamince paní Marii Balášové. Uslyšel její volání o
pomoc, neváhal, zdolal několik plotů mezi zahradami a přivolal rychlou pomoc.
Nedovedete si představit, jaký měl pocit, když ji našel viset za nohu v žebříku a tělo zkrou cené na zemi. Díky této jeho pohotovosti naše maminka vyvázla jen s menšími poraněními.
Díky pane Jiří.
Děkují synové Stanislav, Ivan a MUDr. Aleš Balášovi a také sama paní Balášová.
K tomuto poděkování se připojuje také s malou kytičkou
obec Předklášteří.

............................ ....POČASÍ A PRANOSTIKY......................................
Extrémně teplé léto zamotalo hlavu nejenom meteorologům. Už nelze spoléhat na to, že se
bude počasí vyvíjet jako v minulosti. Poprvé od roku 1775, od něhož se v Česku vedou
statistiky, bylo rekordně teplých hned všech dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Tak dlouhé
období nadprůměrných teplot nebylo zaznamenáno po dobu 232 let. Ale protože
s oteplujícím se klimatem souvisí i extrémní výkyvy počasí, nikde není psáno, že nemůže
přijít dlouhá zima, bohatá na sníh. A co na to pranostiky ?
Čím déle vlaštovky u nás prodlévají, tím déle pěkné dny potrvají.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Když v říjnu dlouho listí nepadá, tuhá zima se k nám přikrádá.
Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
Když na podzim hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Teplý říjen – studený listopad.
Studený říjen – zelený leden.
Jaký den Havel ukazuje /16.10./, taková zima se objevuje.
Na svatého Šimona a Judy / 28. 10./ kožich sneste z půdy.
Když na Dušičky /2.11./ jasné počasí panuje, příchod zimy to označuje.
Cos nedohonil v srpnu a září, v listopadu nechytíš.
Udeří-li v listopadu brzy zima, stálá nebude.
Jaký den svatého Martina /11. 11./, taková bude zima.
V suchu-li jdou na Martina husy, o Vánocích v blátě chodit musí.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
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Když Kateřina /25. 11./ po ledě chodívá, Eva / 24. 12./ potom blátem oplývá.
Když na Ondřeje / 30. 11./ sněží, sníh dlouho poleží.
Mrazivý prosinec, hodně sněhu – úrodný rok bude v běhu.

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

datum
10.8
30.8
31.8

minima
teplota
7,8
5,9
6,3

průměr
12,44
11,9
12,7

datum
1.8
19.8
16.8

maxima
teplota
27,1
27,1
33,1

průměr
22,68
21,6
26,1

.....Informace o vývoji humanitární pomoci u nás v Předklášteří....
Vážení přátelé, jak zjistíme, že přiletěla první vlaštovička do našeho okolí, máme radost a
tak i já , která jsem vyzývala prostřednictvím našeho zpravodaje a prostřednictvím
regionálního deníku, abyste se k nám připojili a kdo můžete, tak pomohli.
S velkou radostí vám musím oznámit, kdo pochopil oč jde a kdo má srdíčko na pravém
místě. Celkem je nás 28 žen ( maminky, babičky), které pleteme. Slíbila jsem, že alespoň
dnes poprvé zveřejním jejich jména, jsou to: paní B. Mertová, B. Kopecká, B. Kovářová, A.
Kolářová, Vykypělová-Richterová, A. Nejezová, Šimková. Hrdinová, Panáčková,
Jedličková, Kondrová, Bučková, M. Bučková, A.. Vitulová, M. Janíčková, Slavíčková,
Ludvíková,Pokorná, J.Pařízková, Vrzalová, Kolíbalová, Špačková, Šikulová, Svobodová,
Bártová, Kouřilová a moje maličkost. Dvacet pletařek je z Předklášteří, tři pletařky
z Tišnova, dvě pletařky z Hradčan, jedna z Brna, tři z našeho Domova pro Seniory, tři
sestřičky ze Žernůvky. Ještě se k nám chtějí připojit dvě pletařky ze Sentic a třeba se ještě
někdo k nám s radostí přidá.
Prvních 100 klubíček pletací příze jsme si zakoupily z vlastních prostředků a hned po výzvě
nám náš obecní úřad přispěl částkou 3.000,- Kč na zakoupení dalších 200 klubíček pletací
příze Sněhurka, ze které se tyto obvazy pletou. Každý začátek je těžký, tento obzvlášť,
protože to děláte a vlastně nemusíte, mohla byste si raději sednout, lehnout nebo cokoli.
Ale my ten těžký začátek překonaly a nyní pleteme s radostí a s chutí. Je to vyplnění volné
chvilky, odpoutání mnohdy od stresových situací, kterých je okolo bezpočet. Vydaly jsme
se na trať, která nikdy neskončí a pokud někdo třeba ze zdravotních důvodů nebude moci
pokračovat, tak doufám, že se najde někdo nový a bude mít chuť pomoci a přidat se k nám.
Budu se snažit, abychom si nemusely přizi samy kupovat, ale aby se vždy našel někdo, kdo
nám přispěje finančně na zakoupení příze. Stále jsem přesvědčena, že dobří lidé ještě žijí.
Toho příkladem je jistý pán ze Žatčan, který mne zaslechl v rádiu, když jsem nechávala
pletařkám zahrát písničku a poslal nám finanční obnos na zakoupení 100 klubíček na
obvazy a 30 klubíček školní příze, ze které se zase pletou ponožky pro pacienty, kteří už
jenom leží a tím se uspoří čas zdravotnicím. Nemusí fačovat, ale nasadí ponožku na
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nemocnou končetinu. Okamžitě jsem pánovi do Žatčan poděkovala a ihned objednala přízi.
Ta nejdůležitější zpráva je, že jsme již odevzdaly 200 obvazů, které jsme s naším panem
starostou A. Nahodilem odvezly do Brna, odkud se tyto obvazy spolu s ostatní humanitární
pomocí odvezly do Kalkaty v Indii a odtud se dále rozesílají do lepresálií. Nyní máme
nachystáno dalších 200 obvazů, které bychom chtěly poštou poslat do Afriky, do Tanzanie,
kde je postiženo leprou mnoho dětí. Bohužel poštovné obnáší částku kolem 2.000,- Kč a na
to zatím nemáme. Kdyby se našel nějaký sponzor, hned by mohly odejít. Děkujeme dalším
čtyřem osobám, kteří též přispěly na zakoupení pletací příze.
Další radostná zpráva se týká sběru poštovních známek, do které se zapojili:Obecní úřady
Předklášteří. Borač, Dolní Loučky, Kaly – Zahrada, dále Autodoprava B. Hliněnského,
Domov seniorů v Předklášteří a jednotliví občané ( p.T. Balon odevzdal 484 ks známek, pí
MUDr, H. Petříková, roz. Medková 819 ks, DS 128 ks, pan starosta A. Nahodil 149 ks, M.
Hájková 158 ks. ). Dále do sbírky pošt. známek přispěla pí. Vykypělová, rod.Nejezová, rod.
K. Součka z Tišnova.
Všem patří dík za jejich snahu pomáhat. Dne 18. dubna jsme odevzdaly přímo v Praze pí J.
Brejchové, předsedkyni spol. Sv. Vincence tyto známky, které po očistění odesílá do
Německa, kde se prodávají na burzách. Za utržené peníze se pomáhá prostřednictvím misií
v zemích, kde je třeba. Známek jsme předaly 1902 ks českých a 162 z ciziny. Dozvěděly
jsme se, že právě odeslala 60 kg očištěných známek, což bylo 6 krabic.
Vážení přátelé, chtěla bych Vás jedenkrát za rok informovat, jak naše pomoc pokračuje, co
se podařilo pomocí prodeje známek uskutečnit a kolik obvazů a ponožek bylo odesláno.
Dveře nebo lépe řečeno vrata jsou otevřena pro každého, kdo se chce k nám připojit nebo
jakkoliv přispět svojí pomocí.
M. Hájková

Jak jste se v 1. čísle našeho nového zpravodaje mohli dočíst, byla vyhlášena soutěž o nejlépe vyzdobené okno. Komise Veřejného pořádku a životního prostředí prošla celou obec a
vybírala z Vašich vyzdobených oken a balkonů ty nejkrásnější. Protože jsme soutěž nazvali
„O nejlépe vyzdobené okno“, nemohli jsme vzít v úvahu Vaše rozkvetlé předzahrádky a terasy, ale posuzovali jsme výzdobu oken a balkonů. Rozhodování o trojici nejlepších bylo
velmi těžké a mnohým z Vás se může zdát, že zrovna Vaše okno nebo balkon je vyzdobeno
lépe. Přijměte, prosím, toto vyhodnocení jako náš názor a inspiraci pro další
vylepšení.vzhledu..naší.obce.

1. místo
2. místo
3. místo

Víska
Za Klášterem
K Sýpkám

č.p. 1038 Vítkovi
č.p. 1391 Svobodovi
č.p. 1111 Kalovi

Vyhodnoceným občanům blahopřejeme a žádáme je, aby se dostavili
na OÚ k vyzvednutí poukázek na odběr cen.
Ing. Monika Špačková
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 26 -

Předklášterský zpravodaj 2007

OZNAMUJE, ŽE OD 1.ŘÍJNA 2007
PROVÁDÍ PRODLUŽOVÁNÍ,
ZAHUŠŤOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ
VAŠICH VLASŮ PŘÍRODNÍMI
EVROPSKÝMI VLASY METODOU

SO.CAP.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
V KADEŘNICTVÍ NEBO NA
TEL. ČÍSLE
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Dne 2.září 2007 byla v galerii DIANA v Tišnově zahájena výstava pohlednic
Tišnova a Předklášteří. Na výstavě je téměř 400 pohlednic z Předklášteří a
okolí. Doporučujeme všem, kteří si chtějí připomenout dobu dávno i nedávno
minulou tuto výstavu do 2.listopadu navštívit.

1.září byla na nám. 5.května otevřena nová cukrárna. Při živé
hudbě soutěžily děti o drobné ceny a jejich rodiče dostali ke
kávě zdarma zákusek. Záměrem obce je v minigalerii, která je
součástí této prostory, představit tvorbu fotografů a malířů
z Předklášteří a okolí.

....Pozvánka z Mikroregionu Porta....

Program:
10.00 hod. fotbalové utkání ženatí – svobodní
13.00 hod. slavnost u opravené kapličky
14.00 hod. hodové posezení na hřišti
hudba Pavla Kršky
vystoupení TK Drásov v krojích
občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné
v případě nepříznivého počasí se akce koná v kulturním domě !

Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 28 -

