Život obce Předklášteří 2007

------------------------------.......-SLOVO STAROSTY..................................................
Vážení spoluobčané, blíží se závěr roku, Vánoce se svou
sváteční atmosférou, silvestrovské bujaré veselí a vítání nového roku mnohdy s předsevzetími, která se málokdy
naplní.
Děti jsou plny očekávání, cože jim letos Ježíšek naloží pod
stromeček, jejich rodiče zase neví kdy, tak jako každoročně
seženou na poslední chvíli dárky, uklidí byt, připraví
slavnostní štědrovečerní večeři, zkrátka vánoční čas přináší
vždy,
kromě pěkných chvil strávených v rodinném kruhu se svými
nejbližšími, také spoustu starostí, shonu a stresu. Vrátíme-li se ve vzpomínkách do dětství,
tak jistě si každý vzpomene na Vánoce, provoněné vanilkou, na voňavé jedličky s hořícími
voskovými svíčkami, na cesty na jitřní nebo půlnoční čerstvě napadaným sněhem a na
kouzelnou vánoční pohodu, kdy se navštěvovali rodiny a příbuzní a kdy jedinou zábavou
nebyla televize a vysedávání u počítačových her. Proto si vzpomeňte na své mládí a
vytvořte svým dětem příjemné prostředí, na které budou moci jednou s láskou vzpomínat.
Mám pocit, že Vánoce se stále více stávají spíše než obdobím klidu obdobím, kdy z nás
různé obchodní řetězce, za masivní podpory televizních reklam musí vyždímat co nejvíce
peněz na koupi mnohdy nepotřebných věcí. K vlastnímu smyslu Vánoc tento shon nijak
nepřispívá.
Začátkem roku si budeme klást otázku, co nám nový rok přinese, čím nás překvapí. Bude
to rok významných výročí, která výrazně ovlivnila naše dějiny. Rok 1918 – vznik
samostatného Československa, 1938 – rok, který zůstane v našich dějinách zapsán jako
rok, který zahájil řetěz událostí, jejichž následky pociťujeme až dodnes, rok 1948 – rok
kdy za vydatné pomoci moskevských poradců došlo ke komunistickému puči a konečně
rok 1968, kdy došlo k pokusu tento vývoj zvrátit. Ačkoli si jako první výročí v roce 2008
připomeneme 60 let od komunistického převratu, tak bohužel musíme konstatovat, že ani
po více než osmnácti letech od pádu totality se česká společnost plně nevyrovnala
s důsledky diktatury. Kdo by si v listopadu 1989 pomyslel, že ještě po osmnácti letech se
bude někdo hlásit k „revolučnímu odkazu“ Klementa Gottwalda, schvalovat jeho puč a
zlehčovat utrpení lidí, kteří prošli komunistickými lágry. Kdo by si pomyslel, že ti, kteří
toto zlo páchali, nenajdou v sobě alespoň nyní, v době, kdy jim pro jejich stáří a nemoci
již nehrozí kriminály ale pouze morální odsouzení, alespoň trochu cti a neomluví se za své
zločiny. Dovolím si vyslovit při příležitosti tohoto smutného výročí hlubokou úctu před
všemi, kteří měli odvahu postavit se komunistické zvůli a skláním se před památkou všech
obětí komunistických žalářů a šibenic.
Co nás čeká v roce 2008 v obci? S napětím sledujeme vývoj kolem restitucí církevního
majetku, kde blokační § 29, zákona 229/1991 Sb. zatím znemožňuje výstavbu v obci.
Poslední vývoj nám dává malou naději, že by se snad konečně ledy mohly pohnout.
Návrh zákona, který má jít v prosinci do vlády je připraven a bude-li vládou přijat, měl by
jít před letními prázdninami do parlamentu. Snad se dočkáme nějakého řešení ještě v tomto volebním období.
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Připravuje se projekt na opravu chodníků a komunikace na ul. Nezvalova. Podle návrhu
projektanta, který byl již konzultován s policií ČR budou pravděpodobně tyto ulice
označeny jako obytná zóna, aby bylo možné parkování automobilů na chodnících. Provoz
by byl veden pouze jednosměrně. Dále se intenzivně připravuje projekt cyklostezky a
lávky přes Svratku pro žádost o dotaci z fondů EU, byla podána žádost o dotaci na
doplnění hřiště o drobnou stavbu, v plánu je oprava fasády OÚ ze zadní strany a další
úpravy vzhledu obce.
Nadále chceme připravovat pro občany obce zajímavé kulturní a sportovní akce a
spolupracovat při těchto akcích s místním Sokolem a s obcemi sdruženými v
mikroregionu Porta. Konečně se nám snad podaří uvést v život internetové stránky obce a
mikroregionu.
Na závěr chci poděkovat zastupitelům za jejich celoroční práci pro obec a vyzdvihnout
práci komise pro sport a mládež , komise sociální a zejména komise kulturní, která po celý
rok pro vás připravovala kulturní programy, které jste si oblíbili. Také chci poděkovat paní
Mgr. Kulhánkové, kronikářce obce, za její obětavou práci pro tento časopis a za vedení
obecní kroniky.
Přeji Vám všem a Vašim rodinám krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a do
nového roku především zdraví, štěstí a splnění vyřčených i tajných přání. Současně si Vás
dovoluji pozvat na Nový rok v 15.00 hod na již tradiční přivítání nového roku s přípitkem
a hudbou Jardy Koláře.

Přijďte
na Nový rok
v 15.00 hod.
na náměstí
přivítat
při hudbě a u svařáku
rok 2008
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----------------Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCEE--------- ----Zápis č.6/2007
o průběhu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří
konaného dne 22.listopadu 2007 ve společenském sále obecního úřadu
Starosta Antonín Nahodil zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Předklášteří v 18.00
hod.
přítomni: dle presenční listiny,
omluveni: pí. Kopřivová, p.Ivánek
Starosta přivítal přítomné členy Zastupitelstva obce Předklášteří a přítomné občany.
Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního
úřadu od 12.11.2007. Veřejné zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 13 členů a
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta určil zapisovatelku - pí. Štefkovou
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
Technický bod - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Návrhová komise byla navržena ve složení: J. Bauer, Ing. O. Merta, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing.Výleta, F. Hanák, kteří vyslovili s návrhem
souhlas.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
návrhovou komisi ve složení: Merta, Bauer
ověřovatelé zápisu ve složení: Výleta, Hanák
Kontrola usnesení:
Úkoly jsou plněny průběžně
č. 100 - prodej bytů – byty byly prodány, prostředky jsou již na účtu obce z toho 50%
bylo dáno do FRB
č.101 - oprava chodníků a komunikace na ul.Šafránice, dodatek smlouvy předmětem
dalšího jednání
č.103 - dodatek ke smlouvě s Lomy s.r.o.
č.106 - příprava opravy komunikace a chodníků na ul.Nezvalova, změna dopravní
situace
č.124/f - jednání se Sokolem Předklášteří – návrh smlouvy o spolupráci – vzhledem
k nedořešení sporných bodů doporučuji její uzavření až po skončení zimní sezony na
jarním zasedání ZO
připomínky: Komisi VP a ekologie ukládá sledovat průběh řešení odstranění zápachu
kanalizace u cukrárny Cherry.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady do 14.11. 2007
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí výroční zprávu základní a mateřské školy ve šk.roce 2006/2007
- ukládá zpracovat výhled a opatření k zajištění počtu žáků pro existenci ZŠ
v současném rozsahu
- ukládá připravit návrh pro zlepšení vybavenosti školy z hlediska využívání IT a
možnosti využití dotačních programů.
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí zprávu o vývoji hospodaření obce,
- bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkumu hospodaření obce,
- bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ do 30.9. 2007
- ukládá předložit rozbor hospodaření ZŠ a MŠ a výhled čerpání prostředků do
konce roku
- realizovat urychlení výhodnějšího uložení volných finančních prostředků obce
Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5, č. 6 a 7
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí návrh rozpočtu na r. 2008 a vyzývá členy ZO, aby předložili
případné připomínky před jeho schválením na příštím zasedání ZO.
- souhlasí s návrhem vyrovnaného rozpočtu ve výši 19,571.000,Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provisorium na leden a únor 2008 ve výši
2mil.Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r.2009 – 2010
Zastupitelstvo obce
- schvaluje směrnici pro vysílání pracovníků na služební cesty a směrnici o
vydávání stravenek zaměstnancům OÚ
- ukládá zřídit sociální fond
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s návrhem plánu stavebních akcí a ukládá zastupitelům případné změny
nebo připomínky k návrhu přednést nejpozději do přijetí rozpočtu na r.2008
- ukládá připravit pořadí priorit
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí informaci o postupu prací na přípravě výstavby cyklostezky a
lávky přes Svratku a souhlasí s přípravou směnné smlouvy mezi obcí a PF ČR
na vybraný pozemek, jako náhradu za pozemek p.č. 607/38 ve správě PF ČR
- bere na vědomí informaci o připravovaných žádostech o dotace na dovybavení
sportoviště a na uspořádání výstavy fotografií „Krajina a lidé českých vesnic
rumunského Banátu“ ve spolupráci s MP.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí technickoorganizační opatření k provedení
inventarizace majetku ukládá v předepsaných termínech předložit výsledky
dílčích inventur předsedovi ústřední inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržené plány práce komisí a požaduje do
konečného znění plánů zapracovat připomínky zastupitelů.
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Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem smlouvy mezi Obcí Předklášteří a Svazkem
V a K Tišnovsko o poskytnutí investičního příspěvku a zmocňuje starostu k pod pisu dodatku smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem smlouvy mezi Obcí Předklášteří a firmou
Vítězslav Maloň – Univerzální služby o změně termínu dokončení opravy komunikace Šafránice z důvodu nepříznivého počasí a zmocňuje starostu k podpisu
dodatku smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Obcí Předklášteří a firmou
Vítězslav Maloň – Univerzální služby na opravu spojnice ul.Šikulova a Pod
Horkou a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Obcí Předklášteří a firmou
Van Gansenwikel na zajišťování kompletních služeb v odpadovém hospodářství a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Obcí Předklášteří a firmou
APC SILNICE s.r.o., - Ing.Rambousek, na zpracování projektové dokumentace
„Oprava MK Nezvalova“ v ceně 196.350,- Kč s termínem ukončení 31.3.2008 a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Obcí Předklášteří a firmou
APC SILNICE s.r.o., - Ing.Rambousek, na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení „Ochranný ostrůvek u cukrárny Cherry“ v ceně 54.740,- Kč
s termínem ukončení 31.3.2008 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Obcí Předklášteří a firmou
APC SILNICE s.r.o., - Ing.Rambousek na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení „Trávníky – úprava plochy “ v ceně 37.485,- Kč s termínem
ukončení 31.3.2008 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Předklášteří a panem
Zdeňkem Roháčkem o koupi části pozemku 607/3 určeného k výstavbě cyklostezky
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Předklášteří a panem
Karlem Roháčkem o koupi části pozemku 607/3 určeného k výstavbě cyklostezky a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Předklášteří a panem
Josefem Slezákem o koupi částí pozemků 633/1 a 633/3 určených k výstavbě
cyklostezky a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Předklášteří a paní
Jiřinou Urbánkovou o koupi částí pozemků 635, 636/1 a 636/2 určených k
výstavbě cyklostezky a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Předklášteří a paní
Jaroslavou Koudelkovou o prodeji pozemku 302/54 o výměře 176 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucím zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni na pozemky p.č.778 a 777/2 v k.ú. Předklášteří určených k
výstavbě cyklostezky a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene na
pozemek p.č. 297/1 v k.ú. Předklášteří na přípojné komunikační vedení a
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě za jednorá zovou úhradu 1000, - Kč + 120,- Kč na úhradu administrativních nákladů a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením věcného břemene pro č.p. 1169 ze dne
15.4.1938 pro sbor dobrovolných hasičů z důvodu neplnění funkce a účelu původního vkladu a zmocňuje starostu k podpisu oznámení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného ve výši
55,70 Kč/m3 na rok 2008.
Zastupitelstvo obce souhlasí s odstraněním lípy stojící na veřejně přístupném
prostranství na ulici Víska, a která vzhledem ke špatnému stavu ohrožuje okolí,
na náklady obce a požaduje náklady na odstranění stromu vymáhat na majitelích
pozemku. Vytěžené dřevo bude dáno majitelům k dispozici.
Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením se k akcím proti firmě Intercable Verlag
AG, organizovaných panem Bobem Peppettem ze společnosti Brastan s.r.o., Pekla
7, 569 53 Cerekvice
Zastupitelstvo obce souhlasí s likvidací majetku podle předloženého seznamu a
požaduje předložit zprávu o provedené likvidaci kontrolnímu výboru.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru na opravu Křížové chodby v areálu
kláštera PC ve výši 400.000,- ročně po dobu tří roků. Za předpokladu, že tato akce
bude zařazena do financování Norskými fondy bude tato částka použita na
kofinancování oprav. Pokud nebude zařazena do tohoto programu, bude použita
na opravu střechy, oken , fasády ze dvora a prostor nad branou v sousedství OÚ.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním přípravy projektu pro ochranu před
povodněmi podle předložené studie.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k územnímu
rozhodnutí o umístění stavby „Silnice III/3771 Předklášteří, most ev.č. 3771 – 3“
ve zjednodušeném územním řízení dle ustanovení § 95 zákona č. 183/ 2006Sb. a
bere na vědomí informaci o trvalém záboru částí pozemků p.č. 411/25, 749/2, 795,
797/5 pro tuto stavbu.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na výbavu šaten JK Ranč Loučka ve
výši 10.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 406/22 a 46/2 firmě
Alternativa Quatro s.r.o.Lelekovice pro zbudování pneuservisu a parkoviště,
protože záměr není v souladu z ÚP obce v uvedené lokalitě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o koncertu DSO MP v Borači dne
28.12.2007 a o III. plese obce dne 19.1.2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek MO ČK Předklášteří ve výši 7.000,Kč na činnost organizace.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 22.00 hod.
Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním
úřadě
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.............................................OBČAN NA ÚŘADĚ............. ...............................
...Hlášení trvalého pobytu...
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to
v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen
číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo a za jakých podmínek
občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné
moci
zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím
soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Jak a kam se obrátit
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu,
tj.na obecním úřadě
v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí
na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Co musíte předložit
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu ......................................................
předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého
pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá
cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad
o nabytí..státního.občanství
předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí,
nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené
potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba
starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům,
byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí
k trvalému pobytu.
Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu . Mimo
povinnost vyplnit přihlašovací tiskopis má občan také povinnost předložit zákonem
stanovené doklady.
Nesplněním těchto povinností nebude údaj o změně místa trvalého pobytu zaevidován.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto
skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu
podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních
dnů od oznámení této skutečnosti.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby
za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik
užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je
v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu
nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek
ohlašovně prokázat.
Formuláře
Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.
Poplatky a termíny
Správní poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní
poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

NA CO SE PTÁTE ???.

Historie zničeného mostu, ustupující německou armádou v květnu 1945, je všeobecně
známou skutečností. Rovněž tak stavba dřevěného provizoria, které bylo později
nahrazeno vysloužilou kovovou konstrukcí, bývalé výzbroje anglické armády z
II.
světové války. Nelze se tedy divit, že i tento provizorní most dosloužil. Jeho technický
stav nedovoluje, aby byl dále využíván pro automobilovou dopravu. Na základě toho bylo
vydáno MěÚ Tišnov správní rozhodnutí, které automobilovou dopravu vylučuje a
v provozu zůstává pouze lávka pro pěší. V předchozím období byl sice vypracován projekt
nového mostu, ale připravované územní rozhodnutí se zastavilo na nesouhlasném
stanovisku jednoho z účastníků řízení, které se týkalo přeložky vedení elektrické trasy
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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vysokého napětí. A tak jsme v roce 2OO7, 62 roků po válce a žijeme v naději, že se snad
nového mostu brzy dočkáme. Signálem k tomu může být rok 2009, neboť jak uvádí
vydané správní rozhodnutí, uzavírka mostu má v tomto roce končit.
Reálnost tohoto termínu však závisí na mnoha faktorech, pro které nemáme dost podkladů
aby byly všechny vyjmenovány. Začnu však tím, co záleží na občanech Tišnova a
Předklášteří, kteří jsou účastníky stavebního řízení. O snaze města Tišnova a obce
Předklášteří vyhovět požadavkům stavby, nelze pochybovat. Ty jistě ve své kompetenci
udělají vše, co bude třeba a bude v jejich možnostech.
Krokem k realizaci výstavby nového mostu bylo opětovné setkání občanů Tišnova a
Předklášteří a zástupců obou obcí dne 15. 11. 2007 na OÚ v Předklášteří. Cílem bylo
seznámit s aktualizovaným projektem a vysvětlit, jak se záměr dotýká zájmu vlastníků
přilehlých k území dotčených stavbou. Za projekční organizaci Viapont Brno informace
podal projektant Ing. Skřička a přítomní zástupci Správy a údržby silnic. V závěru byli
přítomní občané požádáni o písemné vyjádření svých stanovisek, které budou podkladem
pro přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí pro připravovanou stavbu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou veřejně prospěšnou stavbu, doufám že se
najde pochopení jak se strany vlastníků pozemků dotčených stavbou, tak i snaha řešit
jejich oprávněné požadavky, či připomínky.
Jak víme, jedním z velmi důležitých předpokladů pro realizaci stavby je zajištění
potřebných finančních prostředků. Zde se jedná o desítky milionů korun. Současné
možnosti získání části těchto peněz z dotačních zdrojů EU bychom neměli promarnit.
Těšme se tedy, že společným úsilím všech zainteresovaných stran se podaří zajistit
stavební povolení i finanční prostředky, aby optimistická předpověď ukončení uzavírky
mostu, jak je uvedeno ve správním rozhodnutí k uzavření mostu se stala skutečností.

Pouze šedesátnící, či starší občané naší obce mohou pamatovat lávku přes Svratku nad
Plivátkem, jak je nazýváno místo soutoku Svratky s Loučkou. Po příhradové konstrukci
lávky dodnes zůstal jen mohutný betonový blok, který sloužil jako její podpěra. Mohutná
větrná smršť, někdy v padesátých letech minulého století, shodila lávku z podpěrných
pilířů a zdeformovala ji tak, že její další použití nepřicházelo v úvahu.
Dnes, snad po padesáti letech, přichází Mikroregion Porta s iniciativou vybudovat novou
lávku, jako spojnici cyklotras na levé a pravé straně Svratky. Je třeba říci, že v tomto
směru má mikroreginu silného spojence, kterým je obec Předklášteří. Projekt je i
v souladu se zájmy města Tišnova, které má zájem propojit své navrhované cyklotrasy
s okolím a vyslovilo podporu připravovanému projektu cyklotrasy do Štěpánovic.
Připravovaný projekt zapadá dle mého názoru i do strategie kraje, která předpokládá trasu
regionálního významu v úseku Předklášteří - Velká Bíteš. Projekt stavby lávky v sobě
zahrnuje trasu, která vede od silničního mostu přes Loučku po jejím levém břehu, pod
železniční most u soutoku se Svratkou a dále přes lávku k cestě u železniční trati na
Nedvědici. Lávka je navržena bez mezilehlé podpěry o rozpětí 32,8 m a šířce 3,37.
V současné době je projednávána žádost o vydání územního rozhodnutí k umístění stavby
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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a řeší se otázky vlastnických vztahů s majiteli pozemků dotčených stavbou tak, aby byly
připraveny pro žádost o vydání stavebního povolení.
To nejdůležitější jsou jako vždy finanční prostředky, které rozhodují o realizaci díla.
Stavba je připravována jako součást mikroregionálního projektu, který bude žádat o podporu ze zdrojů EU s finančním přispěním obce. Pokud by štěstí mikroregionu nepřálo
jsme jako obec odhodláni v rámci našich finančních zdrojů záměr v budoucnu realizovat.
Ing.Oldřich Merta

- - ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY --- -Ve škole se stále něco děje. Naplno se rozběhly všechny mimoškolní aktivity, které máme.
Letos jsou to:
Jazyková přípravka – MŠ, 1. a 2. třída – Denisa Krausová,
Ing. Eva Bauerová
Kroužek VV a keramiky
MŠ – Ladislava Novotná, Světlana Padalíková,
Hana Kolaříková
1. a 2. třída – Ing. Vladimíra Pešová
3. – 5. třída – Marie Grossová, Marcela Šebková
Hra na zobcovou flétnu – Mgr. Lenka Novotná
Ekologický kroužek – Ludmila Šenková, Jaroslav Špaček
Logopedie v MŠ – Mgr. Lenka Novotná
Sportovní hry – Andrea Topinková
Tenisová příprava a ZRTV – Jiří Pospíchal
Muzejní kroužek – PhDr. Irena Ochrymčuková
Edukativně stimulační skupinky – Naděžda Valachová
Mnoho žáků naší školy chodí do lyžařského oddílu pod vedením manželů Ivánkových a
začal fungovat také volejbal pro mladší žáky, kterého se dobrovolně a velmi zodpovědně
ujal pan Miroslav Kotas. Zájem ze strany dětí je až nečekaný.Tyto aktivity fungují pod
hlavičkou TJ Sokol.
Jako každý rok i letos jsme v rámci ekologické a environmentální výchovy sbírali kaštany
a žaludy pro lesní zvěř a také starý papír. Děti ZŠ nasbíraly 140,60 kg kaštanů a 3208,50
kg starého papíru. Snažíme se také učit děti třídit odpad, třídíme alespoň papír, plasty a
krabičky od mléka. Letos již potřetí jsme uspořádali ve škole veřejnou sbírku. Formou
prodeje „Placek“ s obrázky koní jsme přispěli na podporu hiporehabilitace občanského
sdružení CPK – CHRPA ( www.cpkchrpa.cz ) a zapojili jsme se také do výtvarné soutěže
„ Kůň terapeut 2007/2008“. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže „ Výtvarná olympiáda“.
Žáci malovali obrázky na téma „ Kdo se skrývá ve vysoké trávě, Co si povídají věci
kolem, Z nebe mi spadl nový kamarád.“
Začaly nám už také kulturní akce. Děti z MŠ a žáci 1. a 2. třídy navštívili divadlo Popelka
v MěKS v Tišnově. V tělocvičně školy proběhl výchovný koncert houslového kvarteta
Bohemia Classic quartet, který si se zájmem poslechli všichni naši žáci i děti MŠ. Byl
zaměřen na díla klasiků vážné hudby vhodná pro 1. stupeň ZŠ. V závěru zazněly i lidové
písně, které jsme si všichni rádi zazpívali. Děti viděly i slyšely „zblízka“ hudební nástroje
a mohly si je částečně i osahat. Žáci 3. třídy navštívili dětské oddělení knihovny v Tišnově.
Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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Seznámili se s provozem knihovny, naučili se v ní orientovat a hledat žádané tituly.
Snažíme se tak přispět k podpoře zájmu dětí o četbu knih.
Pátá třída navštívila v Podhoráckém muzeu v Předklášteří výstavu Historie Tišnovska
v rámci výuky regionální vlastivědy.
Na výzvu ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice jsme se zapojili do recitačně-dramatické soutěže „ O
botu kocoura Mikeše“. Po třídních kolech vítězové soutěžili ve školním kole a ti nejlepší
z nich nás jeli reprezentovat do Lomnice.
Žáci 4. a 5. třídy cestovali za kulturou do Brna do Divadla Bolka Polívky na pohádku
Sněhová královna. Děti MŠ a 1. – 3. třídy zase zhlédly film Divoké vlny v kině v Tišnově.
Velmi zdařilou akcí byla Drakiáda. Letos nám počasí přálo, byl krásný podzimní den plný
sluníčka, ale bohužel málo foukalo. Přesto se na louce Na Klínku sešlo na 30 dětí se svými
rodiči a nádhernými draky. Téměř všichni se pokusili o výrobu vlastního draka. I přes
nepřízeň větru se několikrát draci nádherně vznesli ; však si zalítali a zavzpomínali i
mnozí tatínkové. Děti si odnesly sladkou odměnu a většina z nich cenu za draka, za let, za
snahu, za výdrž apod.
Téměř celý podzim se v našich školách nesl v duchu příprav výrobků a vystoupení žáků
pro předvánoční jarmark, který jsme se rozhodli v čase předvánočním uspořádat.
Recitačně –dramatická soutěž MŠ, ZUŠ, ZŠ konaná dne 27.11.2007 v Lomnici
Umístění žáků ZŠ Předklášteří
kategorie 1. tříd:
3 místo: Iva Bartoňová
2. místo: Tereza Heinrichová
kategorie 2. a 3. tříd
3. místo: Eliška Špačková
2. místo Michal Sýs
kategorie 4. a 5.tříd
l. místo: Matěj Špaček + zvláštní cena
spisovatelky Zuzany Maléřové
za dojemný přednes (autorčina kniha )

Cenu vítězi předává autorka knihy

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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V mateřské školce si děvčata zaveršovala:
Po létě se to zas stalo,
přišly děti a ne málo.
Školka opět ve švech praská,
je tu štěstí, k dětem láska.

Změny, ty jsou všude kolem,
nové tváře, honem, honem!
Nová paní učitelka, Naďa jmenuje se,
je milá a upřímná, na děti se třese.

Jsou to malí šibalové,
objevují všechno nové.
Umývárna, celá nová,
barevná je – prostě snová.

Jak zaměstnat malé děti?
Dělat draka – toho, co letí!
Pustíme ho z kopce dolů,
kouknem na to všichni spolu.
Nejen draci, i Vánoce
přijdou zase po roce.
O tom ale někdy příště,
je to velké tajemství.
Posíláme pac a pusu,
taky něco pro štěstí.

SOUTĚŽ TVOŘIVOSTI PRO VŠECHNY DĚTI „EMPÍK NADĚLUJE 2007“
Téma: Jak to vidím já
Co se vám líbí nebo nelíbí v oblasti „Bezpečnost silničního provozu ve vašem městě“
V kategorii A – žáci 1. – 3. tříd – výtvarná kategorie - se žák III. třídy naší školy Petr
Vojta umístil se svým výkresem na 4. místě.
Co se vám líbí nebo nelíbí v oblasti „ Veřejný pořádek ve vašem městě“
V kategorii B – žáci 4. – 6. tříd – literární kategorie - se žákyně IV. třídy naší školy Natálie
Káčová umístila svou prací „ Co si vyprávěl autobus se zastávkou“
( pohádkový rozhovor) na krásném 1. místě.
Oběma blahopřejeme!
Vítěznou práci „ Co si vyprávěl autobus se zastávkou“ uveřejňujeme.

Příspěvky – obec@predklasteri.cz
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ADVENTNÍ JARMARK
V sobotu 1. prosince, den před první adventní nedělí, se celé náměstí 5. května od rána
hemžilo dětmi a jejich rodiči. Pořádali jsme zde totiž prodejní adventní jarmark
vlastnoručně zhotovených výrobků dětí z mateřské a základní školy. U jednoduchého
stánku se střídali žáci a pracovníci školy jako prodejci zboží.
Za zvuků koled nabízeli zájemcům krásné výtvory našich dětí. Výdělek 16. 316, 50 Kč
hovoří sám o jejich kvalitě. Peníze budou samozřejmě použity pro děti – pojedeme na
pěkný výlet.
Celý den byl zakončen slavnostním zpíváním u vánočního stromu. Nejprve se představily
nejmladší děti z MŠ veselými písničkami a tanečky, pak vystoupili žáci 1. – 5. třídy ZŠ a
nakonec jsme si všichni sborově zazpívali známé zimní a vánoční písně a koledy. Pro
dospělé byla k mání na zahřátí teplá medovina, pro děti čaj. Tato netradiční akce se nám
určitě vydařila.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a svým nákupem či návštěvou přispěli k jejímu
zdárnému průběhu.
MIKULÁŠ VE ŠKOLE
je tradiční akce, která se každoročně s velkým úspěchem opakuje. Ti nejstarší z naší školy,
páťáci, oblečeni do kostýmů andělů, čertů a Mikuláše navštěvují své mladší kamarády
v mateřské i základní škole. Děti si pro ně připravují „odpustkové“ básničky a písničky. Za
odměnu pak dostávají od andělů nadílku. U jedinců, kteří nemají úplně čisté svědomí, se
objeví občas i slzičky. Nakonec však všechno dobře dopadne.O nadílku nikdo nepřijde.

120. VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA LADY..
V pondělí 17. 12. vzpomínáme 120. výročí narození
významného českého malíře, ilustrátora a spisovatele
dětských knih Josefa Lady. Rodák z malebné
středočeské vesničky Hrusic se zapsal do podvědomí
všech především veselou postavičkou kocoura
Mikeše, kozla Bobše, prasátka Pašíka a dalších
z knihy O Mikešovi, ve které se objevují
autobiografické prvky z malířova dětství. Mnohým
z nás se však při vyslovení Josef Lada vybaví
nádherné obrázky ze života dětí i dospělých,
pohádkových postav a jiných na překrásných
vánočních pohlednicích. Vánoce a Josef Lada k sobě
prostě patří, proto jsme se rozhodli, že ve škole
uděláme se žáky IV. třídy projekt na téma Josef Lada,
Vánoce a my. Snad se nám povede a zpříjemní nám
dobu „čekání a těšení se na Ježíška“.

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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NOVÁ RUBRIKA
.Píší nám děti ze ZŠ v Předklášteří.
CO SI VYPRÁVĚL AUTOBUS SE ZASTÁVKOU
( pohádkový rozhovor )
V jeden den, když se stmívalo, přijel na konečnou zastávku Klidníkov linkový autobus č.
13. Zastavil, vystoupilo několik posledních lidí, kteří se do minutky rozešli. Když už byla
tma a autobus chtěl spát, uslyšel tiché vzdychání. Byla to zastávka ! Autobus chtěl zastávku
utěšit a tak povídá: „ Copak ti je zastávko?“„Jsem moc obyčejná a chci něco zažít!“
odpověděla smutná zastávka. „Povídej mi autobusi, povídej nějaký příběh! “žadonila. „Tak
dobře, ale až ti příběh dopovím, tak se dozvíš, že nemusíš být vůbec smutná,“ řekl autobus
a začal vyprávět. „První zastávka, ve které zastavuji, se jmenuje Bubákov: Nastěhoval se
tam bezdomovec a lidi se ho bojí. Bezdomovec zapaluje inzeráty a všude má rozházené své
věci. Smrdí to tam a když prší, lidi jsou venku a bezdomovec si leží v teploučku na lavičce
a hraje si se zapalovačem. Některé děti jezdí do školy do vedlejší vesnice, protože
v Bubákově není škola. A bezdomovec je někdy straší nebo na ně pokřikuje.
Další zastávka je v Rošťákově. Je celá posprejovaná různými obrázky a nápisy. Některé domy v Rošťákově jsou taky posprejované. Zastávka je z toho smutná a už se mě s tím
svěřila. Jednou, když jsme zastavovali v Rošťákově, zlí sprejeři tam sprejovali veliký nápis.
„ Ale teď už jdu spát! Zítra ti to dopovím.“ Řekl autobus a zazíval. „Dobrou“ „ Prosím,
ještě mi to dopověz, prosím,“ žadonila zastávka . Autobus nechtěl, aby byla zastávka
smutná a tak teda pokračoval. „Další je v Nepořádníkově. Tam každou noc někdo vysypává
koše a trhá ze zdi inzeráty a boří lavičku. Dovnitř zastávky vyhazuje různé odpadky. Okolo
zastávky jsou krásné keře a teď jsou z nich oškubané větve.
Další zastávka je ve Zmatkově. Nemají tam jízdní řády. Někteří lidi přijdou pozdě a
autobus jim ujede. Někteří přijdou brzo a čekají na něho celou věčnost. No a ty jsi z nich
nejlepší, vždyť tebe nic netrápí! Nemusíš být vůbec smutná!“ dořekl autobus a usmál se.
„Vždyť nejsem vůbec obyčejná, lidi tu čekají moc rádi!“ řekla si zastávka, poděkovala
autobusovi a šla spát.
Pohádku nám poslala
Natálka Káčová ze 4.třídy

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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TJ SOKOL PŘEDKLÁŠTEŘÍ – ODDÍL VOLEJBALU
VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA.
Na podzim začátkem září zahájila činnost přípravka mládeže pod vedením zkušeného
Mirka Kotase a s pomocí Filipa Bednáře. K našemu překvapení se k prvním tréninkům
dostavil velký počet dětí. Přípravka začala trénovat třikrát týdně na hřišti. Z počátku se děti
věnovaly různým míčovým hrám (přehazovaná, vybíjená). Postupem času se začaly
seznamovat s volejbalovými údery – odbíjení prsty nebo bagrem. Děti, které se scházejí,
jsou ve věku 8 až 15 let. V zimním období jsou tréninky 3x týdně v tělocvičnách
v Předklášteří a v Dolních Loučkách.
Miroslav Kotas
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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DRUŽSTVO MUŽŮ
KRAJSKÝ PŘEBOR II.TŘÍDY – VÝSLEDKY PO POLOVINĚ SOUTĚŽE
V loňské sezóně 2006/2007 zvítězilo družstvo mužů v soutěži okresního přeboru (soutěž je
hraná systémem podzim/jaro) a postoupilo do krajského přeboru II. třídy. Tato soutěž je
hraná systémem podzim/jaro tzv. polským způsobem (dvě utkání hraná v jednom dni).
K základnímu kádru - Červinka, Dvořák, Hurban, Mičánek, Musil, Šebek a Tomšík bylo
mužstvo před soutěží doplněno o několik hráčů Sokola Drásov - Balák, Světlík a Zhoř,
z VK Tišnov se vrátil Šenk, z VK Tišnov hostuje mladý nadějný Filip Bednář. Volejbalu
se po delší pauze začal věnovat Kouřil Leoš. Přáním celého týmu bylo hrát vyrovnaná
utkání se soupeři a po podzimní části být v tabulce kolem šestého místa.
Začátek soutěže (1. a 2. kolo) byl dle výsledků i předvedené hry výborný. Vyrovnaná
utkání se Sokolem Vítovice a Sokolem Olešnice ukázala , že by předpoklad o umístění do
šestého místa nemusel být mylný.
25.08.2007 TJ Sokol Předklášteří - TJ Sokol Vítovice

3:1, 0:3

01.09.2007 TJ Sokol Olešnice - TJ Sokol Předklášteří

3:2, 2:3

Další utkání s Vyškovem však ukázala nevyhranost a nezkušenost řady hráčů a tím i jednoznačný výsledek pro soupeře.
08.09.2007 TJ Sokol Předklášteří - Volejbal Vyškov

0:3, 0:3

V dalších utkáních se soupeři z Blanska, Letovic a Hrušovan jsme vždy hráli velice vyrovnaný první zápas, ale nikdy jsme ho nedokázali dovézt k vítězství. Ve druhém utkání byl
soupeř vždy lepší.
15.09.2007 TJ Sokol Předklášteří - ČKD Blansko
2:3, 1:3
22.09.2007 TJ Sokol Letovice - TJ Sokol Předklášteří

3:2, 3:0

06.10.2007 TJ Sokol Předklášteří - TJ Jiskra Hrušovany u Brna

2:3, 1:3

Teprve v Ivančicích jsme dokázali dvakrát zvítězit.
13.10.2007 TJ Slovan Ivančice - TJ Sokol Předklášteří

1:3, 1:3

Konec podzimní části byl ale opět stejný jako předešlé zápasy. Dvojzápas s Útěchovem na
první pohled vypadá jako jednoznačný pro soupeře, ale s bývalými hráči vyšších soutěží
(včetně ligových) jsme hlavně v prvním zápase hráli velmi bojovný a vyrovnaný zápas,
který naznačuje, že se naše hra zlepšuje.
20.10.2007 TJ Sokol Předklášteří - SK Rájec - Jestřebí

1:3, 0:3

27.10. 10:00 TJ Útěchov - TJ Sokol Předklášteří

3:0, 3:0

Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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V zimní přestávce mužstvo trénuje v hale v Tišnově a budeme se snažit zlepšit herní
činnosti, které nám dělaly největší problémy. Jarní část soutěže začíná na konci dubna a
první domácí utkání bude 3.5.2008 s Olešnicí. Přivítali bychom, kdyby na naše domácí
zápasy přišlo více příznivců než doposud, hlavně bývalých hráčů volejbalu, kterých bylo
v Předklášteří řada, ale v současnosti nějak nejsou vidět (že by domácí teplíčko…?).
Zdeněk Dvořák

BBBBBB BBBBB BKULTURNÍ ŽIVOT OBCENBBNN

NNN.

Událo se také…
…před 773 lety
Při svém založení měl klášter Porta coeli jmění velkého rozsahu. Byl to Tišnov
(Thussnouich) a k němu ještě 25 různých vesnic. Čejč a Kapanice z panství hodonínského a
ves Kynice věnovala klášteru královna Konstancie. Náhradou za Moravskou Třebovou
dostal klášter od markraběte Přemysla vesnice : Jihlava s mýtem a k ní příslušející vsi
Bolemilčice, Vícenov, Boříšov, půl Pístova, Pobikozly, Kochov (Kosov), Smrčné, Blažkov,
Lhota, Brtnice, Bransouze, Čichov, Jestřebí, Ostěchovice, Uhřínovice, Příseka, Doubkov a
Malé. Dále markrabě Přemysl daroval klášteru vesnice Vyhnalov, Vémyslice a Lukov.
Královna Konstancie postupně vynaložila na stavbu kláštera celý svůj majetek. Zakládací
listinou obdržel v roce 1234 klášter od moravského markraběte Přemysla vedle majetkové
nadace řadu svobod a výsad. Veškerý majetek kláštera byl osvobozen od jakéhokoli druhu
dávek, daní, cel, sbírek a všech jiných pohledávek.Bylo zakázáno požadovat na poddaných
kláštera, aby opravovali nebo stavěli hrady a nebo se účastnili válečných výprav. Co se týče
trestního práva, bylo stanoveno, že majetek cizího zloděje na klášterním panství připadne
klášteru, avšak bude potrestán světskou mocí, zatímco viník z klášterního panství bude
vrácen klášteru k potrestání bez jakéhokoli prospěchu světské vrchnosti. Klášter byl
osvobozen od povinnosti poskytovat jakékoli služby světským knížatům.
V dodatku zakládací listiny kláštera Porta coeli z 31. října 1234 je vyjádřena vůle krále
Václava I., který klášteru potvrdil všechna práva a pro narušitele klášterních svobod
stanovil pokutu 10 hřiven stříbra. K zakládací listině kláštera připojil svou pečeť i
olomoucký biskup Robert, který jako člen cisterciáckého řádu podporoval založení a rozvoj
kláštera Porta coeli.
( Literatura: Dušan Hladík, Dějiny kláštera Porta coeli I., Sursum 1994)
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Za nebeskou branou
Znám chrám, kde hvězdy planou
za nebeskou branou zamčené.
V čase a věku neměnné
jsou jeho hvězdy, zdá se.
Varhany tiše mlčí,
houslový klíč neotočí
zámkem železným.
Odemknout srdcem
myslím, smím.
Nazpět se projdu časem…
dětství vrácené…
Portál z kamene
a brána, která otvírá se.
Pivoněk vůně proniká sem.
Těch od babičky, ze zahrádky.
Posetý kostel okvětními plátky
provoní chodbu křížovou.
Jak chtěla bych to zpátky…
Tuto krásnou báseň nám opět zaslala paní Mgr. Marika Korcová

Nové poznatky z výzkumů v areálu kláštera Porta coeli

(1.část)

Archeologické výzkumy, stavební rekonstrukce kapitulní síně a restaurování slavného
západního portálu původního konventního kostela přispěly k rozšíření našich znalostí a
současně k opravám dosud chybně uváděných informací o historii nejvýznamnějšího
kláštera ženské větve cisterciáckého řádu na území České republiky – o konventu sester
cisterciaček Porta coeli.
Archeologické výzkumy provádělo v 80. a na začátku 90. let 20. století tehdejší Okresní
muzeum Brno-venkov, vedoucím výzkumů byl archeolog tohoto muzea pan PhDr. Ludvík
Belcredi. Práce postupně zahrnovaly opevnění na kopci Čepička v bezprostřední blízkosti
kláštera (1983 – 1986), vlastní jádro klášterních budov včetně proboštství (1987 – 1990) a
v závěrečné fázi nejstarší sakrální stavbu v areálu – dnes zbořenou kapli sv. Kateřiny (1991
– 1993).
Opevnění na kopci Čepička, jehož vrchol obehnaný příkopy a valy dosahuje kóty 391
metrů nad mořem, vznikalo v rozmezí let 1428 a 1437. Jeho staviteli ale nebyly
cisterciačky, jak to mylně uváděli autoři starší regionální vlastivědné literatury, když v něm
viděli ideální strážní hlásku s dalekým výhledem směrem k Tišnovu a datovali je do
samotných počátků kláštera, nýbrž Pernštejnové, kteří po vpádu husitských vojsk na
Tišnovsko a útěku řádových sester do azylu na určitý čas ovládli opuštěné klášterní statky a
tuto lokalitu si vybrali pro mocenské zajištění kraje. Podle zjištění L. Belcrediho mělo jít
v konečné fázi o rozsáhlou stavbu až hradního charakteru, která však byla v důsledku
Příspěvky - obec@predklasteri.cz

- 18 -

Život obce Předklášteří 2007

návratu předválečných politických a majetkových poměrů dokončena asi jen z jedné třetiny
a záhy opuštěna a pobořena. Nálezy stejného stavebního materiálu v obou lokalitách,
vzdálených od sebe jen necelý kilometr, také potvrdily původní předpoklad jeho dvojího
využití. Nejprve byl použit z husity pobořeného kláštera na stavbu na Čepičce a po
likvidaci opevnění byl svážen zpět do údolí na opravy konventních budov.
Další fáze archeologických výzkumů se již plně soustředila do vnitřního prostoru klášterních budov. Optimální podmínky k tomu byly vytvořeny administrativním převodem
celého komplexu do majetku Okresního muzea Brno-venkov. Výzkumy také využívaly
aktuálních stavebních prací, jako byla výměna dlažby a instalace nového elektrického
vedení v původním konventním, dnes farním kostele. V případě budovy proboštství byl
výzkum propojen s paralelně probíhajícím stavebně historickým výzkumem, prováděným
v roce 1988 brněnským střediskem tehdejšího Státního ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů. Omezujícími faktory bylo zachování provozu pro
návštěvníky památky a snaha co nejméně narušit život řádových sester.
Ludvík Belcredi si stanovil jako cíl v maximální možné míře objasnit rozsah a případně i
podobu středověkého konventu v době jeho založení ve 30. letech 13. století. Nejprve
probíhaly práce v prostoru vnitřního kláštera v místnostech sousedících s kapitulní síní a
v navazujícím velkém barokním prostoru, ve kterém se podařilo mimo jiné potvrdit
existenci středověkých prevetů. Po zahájení stavebně historického průzkumu proboštství se
do této budovy přesunuly také archeologické práce, které měly rozhodující význam pro
splnění vytyčeného cíle. Zjistilo se, že proboštství bylo postaveno na mohutné hradební zdi,
vymezující společně s navazujícím příkopem v daném prostoru rozsah nejstaršího kláštera.
V jižní části budovy byla potvrzena existence původní vstupní věže s branou a k ní
připojené menší obytné stavby, sloužící pravděpodobně jako proboštství současně
s možností ubytování hostů konventu. Na protilehlém severozápadním konci dnešní budovy
v místě jejího zlomu východním směrem byl potvrzen další původní středověký objekt
s okny proraženými stejně jako v prvním případě přímo do hradební zdi. Šlo o nárožní
strážní věž, od které pokračovala další zeď ve směru současné hospodářské budovy
navazující na proboštství. Další sondy potvrdily existenci hradební zdi také jižně od
konventního kostela. Směřovala od vstupní věže zhruba rovnoběžně s chrámovou lodí a
v místě příčné lodi se lomila blíže k presbytáři do míst, kde byla mnohem později
postavena klášterní fortna. Kromě této hlavní obvodové zdi bylo v prostoru nádvoří zjištěno
dva metry dlouhé torzo další, příčné zdi vycházející od budovy původního proboštství
směrem k západní hraně kostela. Jaký byl její účel, nevíme, mohla ale sloužit k oddělení
pohybu laických osob od uzavřenějších prostor řádových sester. V souvislosti s těmito
poznatky uvažuje Ludvík Belcredi o tom, že byl klášter v nejstarší fázi chráněn nejen
obvodovou zdí a strážními věžemi, ale navíc byl i vodní pevností s příkopem, který na
severní straně přibližně v místech dnešní zahrady doplňoval velký rybník. Zásobování
vodou poskytoval vodní náhon vytékající z říčky Loučky, který protíná areál v linii západ –
východ dodnes. Této domněnce přidává na věrohodnosti i fakt, že středověké klášterní
nádvoří se prudce svažovalo severozápadním směrem a současný stav je až výsledkem silné
vrstvy pozdějších navážek a úprav.
Josef Zacpal
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍ VÝSTAVOU
Poslední listopadový víkend připravil Červený kříž v Předklášteří předvánoční výstavu
ručních prací s prodejem věnců, svícnů a perníčků. Na výstavu nám přispělo, svými
krásnými výšivkami, věnci, obrázky atd., kromě našich členek také hodně děvčat z dílny
paní Ježkové. Svojí přítomností nás poctilo mnoho návštěvníků nejen z Předklášteří.
Všichni odcházeli slavnostně naladěni, tak jak bylo napsáno na naší pozvánce a převážná
většina z nich si také odnášela naše výrobky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se postarali o zdárný průběh naší akce
v prvé řadě členkám našeho výboru a pracovníkům obecního úřadu v čele s panem
starostou Nahodilem. Bez těchto obětavých lidí by se výstava nemohla uskutečnit.
Závěrem bych chtěla všem popřát šťastné, krásné a klidné vánoční svátky a do roku 2008
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
Jana Pařízková

ROK ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise obce Předklášteří má za sebou první rok činnosti v novém složení. Během
něj uspořádala nebo se spolupodílela na téměř dvacítce akcí, které měly přispět k rozvoji
kulturního života v obci. S velkým ohlasem se setkaly zejména tvořivé dílny či zájezdy do
boskovického bazénu. Velcí i malí si vychutnali divadelní představení v Mahenově divadle
v Brně nebo v divadle Ta Fantastika v Praze. Začátkem léta si Klášteráci mohli na pouti
zanotovat s Jožkou Šmukařem a jeho cimbálkou, ochutnat vína z jižní Moravy nebo
zhlédnou výstavu rukodělných prací jak od dětí z místních škol, tak i od seniorů. O
prázdninách byl uspořádán hudební pořad „Písničky naší babičky“, určený zejména našim
dříve narozeným spoluobčanům. Podzim již tradičně patřil duchovním koncertům v
klášteře Porta coeli. V letošním roce tak zazněly v kostele Nanebevzetí Panny Marie hlasy
Pěveckého sboru Masarykovy univerzity a Pražské jazzové kvinteto. Nezapomnělo se ani
na milovníky cestování, kteří se podívali na zámek v Lysicích a do pivovaru Černá Hora.
Závěr roku se nesl v duchu módy, Mikulášské zábavy a koncertu folkové skupiny Hop
Trop. Je smutné, že i přes veškerou snahu uspokojit co nejširší spektrum zájemců, se na
některých akcích potýkáme s malou návštěvností. Je tedy naším velkým přáním do nového
roku 2008 pokračovat v akcích, které se již stávají tradicí a zároveň nabídnout našim
spoluobčanům další kulturní vyžití. Za případné podněty předem děkujeme. Za úspěšné
zorganizování „kulturního roku“ patří velký dík všem členkám Kulturní komise a také
spolupořádajícím zaměstnancům Obecního úřadu v Předklášteří.
Dagmar Kopřivová
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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V sobotu 7.12.2007 se po školním jarmarku a odpoledním zpívání u stromečku konala již
II. Mikulášská zábava. Mikuláš s anděly a zejména s početným zástupem strašidelně vyhlížejících čertů rozdávali přítomným ovoce, ořechy a další pochutiny. K tanci a poslechu
hrála skupina Simona a Jitka z Brna.Čertům se podařilo vytvořit skutečně čertovskou atmosféru. Také guláš, prodávaný za lidovou cenu čertovsky pálil a proto musel být přiměřeně
zapíjen dobrým pivem.

Na Mikulášské zábavě nebyla o rohaté čerty nouze
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Den po svatém Mikuláši po setmění projel obcí průvod Mikulášů, andělů a čertů na koních.
Tuto pěknou akci uspořádal pro naše občany Ranč Loučka. Škoda jen, že nepřízeň počasí
asi odradila diváky od větší účasti na této akci.

V pátek 7.12.2007 se sešli příznivci folku a dobré zábavy v kulturním sále obecního
úřadu na předvánočním koncertě známé skupiny HOP TROP. Jaroslav
„Samson“ Lenk, Ladislav „Huberťák“ Kučera a Jaromír „Šroub“ Vondra početné
publikum v ničem nezklamali. Téměř dvouhodinový koncert, ve kterém se střídaly písničky
známé i méně známé se slovním doprovodem byl zakončen dlouhotrvajícím potleskem,
který přinutil vystupující, aby na závěr ještě něco ze svého repertoáru zazpívali.
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Opět končí osmičkou
Je snad osudem dáno našemu národu, že mnoho dobrých i nedobrých změn v jeho dějinách
se váže k letopočtům končícím touto číslicí. V nadcházejícím roce 2008 uplyne 90let od
vzniku Československé republiky (1918), 60 let od změny režimu v roce 1948 a 40 let od
vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Kulaté nebo polokulaté
výročí mají také některé místní události, které ovlivnily životy zdejších obyvatel.
Připomeňme si alespoň některé z nich:
V příštím roce uplyne:
775 let od založení kláštera Porta coeli českou královnou Konstancií (1233),
210 let od založení Obecné školy v Předklášteří (1798 – jak uvádí Rudolf Klátil ve svých
Pamětech Předklášteří a tišnovského kláštera Porta coeli). Budova nynější školy byla
postavena roku 1891.
160 let od doby, kdy se stala papírna v Předklášteří majetkem rodu Kopřivů, který
významně přispíval k rozvoji obce (1848),
95 let od založení Mateřské školy v Předklášteří (1913). Jednalo se o dvě místnosti v
„zámku“ ( nyní budova muzea ), které poskytla převorka kláštera ctihodná máti Laurencie,
65 let od vysvěcení zvonu původní mariánské kapličky v údolí říčky Loučky (1943),
55 let od přiřazení obce Předklášteří k městu Tišnovu (1953). Samostatnost obce byla
znovu obnovena až v roce 1990,
30 let od dokončení stavby rybníka v Předklášteří. Byl vybudován v letech 1977 a 1978
jako víceúčelová nádrž v akci „Z“ města Tišnova,
10 let od rekonstrukce Pomníku padlým vojínům v areálu kláštera Porta coeli ak. malířem
P. Bortlíkem a umístění žulové pamětní desky se jmény padlých dle návrhu prof. E.
Ranného (1998).
M. K
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Slavnost v bazilice
Dne 11. listopadu 2007 se konala slavnostní mše svatá při příležitosti výročí kanonizace sv.
Anežky české, dcery zakladatelky kláštera Porta coeli královny Konstancie. Mši svatou
celebroval Msgre Václav Malý, světící biskup pražský, probošt Metropolitní kapituly u sv.
Víta v Praze. Do pamětní knihy obce Předklášteří nám napsal:

DOMOV PRO SENIORY PŘEDKLÁŠTEŘÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Objekt Domov pro seniory Předklášteří byl zbudován náhradou za v restituci
navrácenou budovu v nedaleké obci Žernůvka. Netradičně řešená, účelně a moderně
zařízená bezbariérová stavba byla zkolaudována v srpnu 2001.
Příspěvková organizace funguje jako Domov pro seniory, jehož cílem je
poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního
stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním
prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou
pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské
návyky a dovednosti. A dále jako Domov se zvláštním režimem, jehož cílem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního
onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou
soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Domov pro seniory poskytuje ubytování a stravování, základní sociální poradenství,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele (např. při osobní hygieně),
ošetřovatelskou péči, rehabilitační péči a lékařskou péči. Dále organizuje a poskytuje
kulturní péči, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při zajišťování
dalších sociálních služeb jinými organizacemi a poskytuje pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. To vše poskytuje při zachování
práv a lidské důstojnosti.
Domov pro seniory není vhodný pro klienty, kteří jsou závislí na alkoholu a jiných
omamných látkách.
Domov pro seniory Předklášteří má kapacitu 84 uživatelů, kteří jsou ubytováni podle
zdravotního stavu ve dvanácti jednolůžkových, dvacetiosmi dvoulůžkových a čtyřech
čtyřlůžkových pokojích s přímo souvisejícím sociálním zařízením a východem na balkon
nebo terasu. Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovacími postelemi, novým nábytkem,
s možností telefonu a připojení na společnou televizní anténu.
V Domově pro seniory se poskytuje celodenní stravování, čímž se rozumí snídaně, oběd,
večeře a dvě vedlejší jídla (svačiny).
Komplexní ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný personál. V domově praktikován
koncept "bazální stimulace". Pravidelnou lékařskou péči zajišťuje praktický lékař 2x týdně
nebo dle potřeby. Případná odborná vyšetření ( např. ortopedie, oční, diabetologie, ORL,
kožní, neurologie, urologie, gynekologie a zubní) jsou prováděna externími odbornými specialisty. Dále je na doporučení lékaře zajišťována fyzioterapie.
Kvalifikovaný pracovník provádí vodoléčbu, elektroléčbu, termoterapii, klasické a relaxační masáže, inhalace a léčebnou tělesnou výchovu.
V rámci aktivizace uživatelů je v domově poskytována ergoterapie. Patří sem léčebná
výchova k soběstačnosti, cílená ergoterapie zaměřená na individuální potřeby uživatele a
kondiční ergoterapie (zájmová činnost).Mezi další, externě zajišťované, služby patří
kadeřnictví a pedikúra.
Jelikož si Domov pro seniory vzal za cíl ještě více se otevřít pro veřejnost a zachovávat
co nejširší přirozené vazby našich uživatelů a zintenzivnit spolupráci s obcí, regionem i
širší veřejností, rozhodl se domov i v budoucnu touto formou informovat o své činnosti a
dění. Rádi bychom Vám tedy přiblížili život v domově. Aktuálním tématem jsou pro nás
Vánoce. Již od konce listopadu se intenzivně věnujeme přípravě na Vánoce. Nacvičujeme
vánoční besídku, chystáme výzdobu a pečeme cukroví. V měsíci prosinci nás navštíví děti
ze Základní školy v Doubravníku, ze Speciální školy v Předklášteří a ze Základní školy ve
Žďárci. Abychom je mohli odměnit za připravené pásmo, vyrábíme drobné dárečky. Jako
každý rok nám totiž zazpívají koledy a zároveň předvedou, co se naučili hrát nového na
hudební nástroje. Dále se těšíme na vystoupení souboru Galáni, které je plánované před
vánočními svátky.
Tímto přejeme občanům Předklášteří jménem uživatelů i zaměstnanců Domova pro
seniory příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a pohody.
Více informací najdete na webových stránkách www.domovpredklasteri.cz nebo můžete
kontaktovat sociální pracovnici Evu Nehodovou, tel.549439613, e-mail:
.
socialni@domovpredklasteri.cz.
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Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež), Brno
se představuje
Modrá linka si vzala do svého názvu modrou barvu. Modrá je symbolem naděje. Naděje
pro ty, kteří se domnívají, že už ji ztratili. Modrá linka je zde pro všechny, které něco trápí,
bolí nebo jen znepokojuje, pro všechny, kteří jsou v úzkých, na rozcestí, kteří nevědí, jak
dál, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami. Modrá linka je tu proto, aby na všechno tak
úplně sami nebyli….
Můžete se na nás obrátit například s těmito problémy:
Něco tě trápí? Ubližuje ti někdo? Cítíš se v nebezpečí? Chceš si popovídat s někým, kdo
ti bude naslouchat? Máš potíže ve škole? Nerozumíš si s rodiči? Nevíš jak získat
kamarády? Zklamala tě láska? ...
Na Modrou linku se mohou obrátit i rodiče nebo dospělí, kteří by chtěli poradit s
dětmi nebo mladými lidmi například v těchto oblastech:
Nerozumíte si s dětmi? Změnilo vaše dítě náhle chování? Je uzavřené či naopak
agresivní? Má váš syn nebo dcera potíže ve škole? Potřebujete odbornou pomoc pro dítě a
nevíte, kam se obrátit? Vaše dcera nebezpečně hubne? Chcete, aby vaše rodina fungovala
jinak? ...
Modrá linka Vám poradí 7 dní v týdnu od 9.00 do 21.00 hodin na telefonních číslech

549 24 10 10 nebo

608 90 24 10

Linka je anonymní a důvěrná, telefon za cenu běžného telefonního hovoru.
Na Modrou linku se však můžete obrátit nejen telefonicky, ale i prostřednictvím
internetu. Adresa internetové poradny je: help@modra linka.cz
Modrá linka je akreditovaným členem České asociace pracovníků linek důvěr, což
zaručuje předpoklady pro poskytování kvalitní služby
Poradí vám speciálně školení pracovníci, kteří absolvovali kurz telefonické krizové
intervence akreditovaný Českou asociací pracovníků linek důvěry a respektují její etický
kodex.Dáváte-li však přednost osobnímu kontaktu zveme Vás do poradny Modré linky.
Služby psychologické poradny jsou zdarma.
V Psychologické poradně Modré linky najdete člověka, který vám bude pozorně
naslouchat a který, pokud budete chtít, vám pomůže hledat cestu, jak překonat starosti a
trápení, vyřešit problémy, které nás potkávají. Poradna určená dětem, mladým lidem, ale
také jejich rodičům je zaměřená na řešení osobních, rodinných a výchovných problémů.
Nabízí nejen krizovou intervenci, ale také poradenství a individuální a rodinnou terapii.
Každou středu od 14 do 18 hodin ji vedou psychologové Mgr. Kateřina Jičínská a
Mgr.Lenka Minibergerová.
Logopedická poradna, kterou vede PhDr. Ilona Šplíchalová je určena dětem
předškolního i školního věku. Provozní doba poradny je každé pondělí a úterý od 14.00 do
18.00 hodin. Poplatek za lekci (20 min.) je 60,- Kč. Můžete se objednat na telefonním
čísle. 549216141
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Poradny Modré linky najdete v budově Centra rodinných aktivit LATA Plovdivská 8 v
Brně Žabovřeskách (trolejbusy č. 29, 34, 36 - zastávka nám. Svornosti).
Základním školám nabízíme preventivní výukový program pro žáky 4. a 5. tříd,
který je zaměřený na zvýšení osobního bezpečí dětí. Programem provázení psychologové
linky a uskutečňuje se přímo ve škole. Cílem tohoto programu je zajímavou formou pomocí
her seznámit děti s tím, co je ohrožuje, jak a kde mohou najít pomoc. Zároveň pomáhá
snížit přirozený strach dětí obrátit se na linku důvěry a má podpořit schopnost dětí aktivně
vyhledat v případě potřeby pomoc.
Více informací najdete na www.modralinka.cz
Vaše Modrá linka

JAK TEN ČAS LETÍ
Vážení a milí,
dovolte mi se s Vámi podělit o několik myšlenek, které mi táhnou hlavou a nechci si je
nechat pro sebe.
Počasí dobré náladě a veselí moc nepřeje, ale co můžeme v listopadu a prosinci čekat
jiného. Nemám tuhle roční dobu ráda, je protivná lezavá zima, déšť, brzo je tma, ráno
dlouho tma a to vstávání je nepříjemné. Na něco je ale tma dobrá, člověk si v ní hned
všimne rozsvícené svíčky, jejíž plamen za denního světla jde jaksi do prázdna. Máme za
sebou listopadové dny 17. listopadu, osmnáct roků od sametové revoluce. Myslíte si, že se
něco za těch 18 let nepovedlo ? Vidím, jak se smějete – no jistě, spousta se toho nepovedla
a nevidět to může jen člověk zaslepený. Do výčtu se nebudu pouštět, protože z médií toho
víme až dost a každý z nás by mohl ještě něco dodat buď z doslechu a nebo z vlastní
zkušenosti. Jenže jen zaslepenec může popírat, že se toho také hodně povedlo.Pochopitelně
bychom se chtěli mít lépe, chtěli bychom , aby dané slovo platilo, soudy se nevlekly, vlaky
jezdily na čas, máslo bylo levnější kdovíco ještě. Můžeme si klidně namlouvat, že jsme
součástí NATO, součástí Evropské unie, vlastně už jsme taky západ. Jenomže nejsme,
strom nevyroste přes noc, leda v pohádce a po těžké nemoci vždycky následuje dlouhá
rekonvalescence. Jisté zákonitosti prostě platí, ať se nám to líbí nebo ne. Nesmíme své
postkomunistické nezdary svádět jen na to, že tam či onde sedí nějací zakuklenci nebo
utajené temné síly, které nám brání vkročit rovnýma do pozemského ráje. Jenže ty
nejtemnější síly sídlí přímo v nás samých - zbabělost, sobectví, závist, nadutost, neochota
se poučit, zášť vůči jiným, touha po nezaslouženém zisku a pohodlí….račte si doplnit. Lidé
nejsou andělé, špatné vlastnosti měli, co svět světem stojí a věru nevím, proč bychom si
měli nalhávat, že tomu někdy bude jinak. Jde nám a má nám jít o to, držet naše vnitřní
temné síly na uzdě a to začíná od maličkostí-například nelhat a nepřijímat lež jako něco
běžného, chodit včas a plnit dané sliby, nebrat si co nám nepatří, ale také neklesat na mysli
při každé nepravosti, na kterou narazíme a nemyslet si že nic nezmůžeme. Kdyby nic
jiného, tak aspoň neotravovat své okolí věčnými stesky, odhadnout své síly a snažit se
změnit to, na co stačíme. A to vůbec není málo. Neodvracet se od trpících, chudé, potřebné
máte stále kolem sebe. Neváhejte navštěvovat nemocné, neodvracejte se od plačících,
neboť za takové skutky budete milováni. V duchu tohoto úryvku z evangelia sv. Matouše
a knihy Sírachovcovy obnovila svoji činnost na našem území společnost sv. Vincence
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z Pauly. Jak všichni víte, tato společnost organizuje pomoc pro potřebné po celém světě.
Také všichni víte, že naše skupinka žen, která plete obvazy pro malomocné, jich už napletla
skoro 500 ks a z toho již 200 odešlo do indické Kalkaty a dalších 200 odešlo nedávno do
Afriky, do Tanzanie. Už máme také pro naši skupinu název, abychom byly
identifikovatelné v rámci naší republiky. Společnost se sídlem v Praze nás vede pod
názvem „Klubíčko Předklášteří“. Patronkou naší skupiny je sama sv. Anežka.
Takže vážení, máme advent - čas čekání na příchod Ježíška a všichni doufáme, že najdeme
nějaký ten dárek pod stromečkem. Také naše skupina pletařek by přivítala nějaký ten dárek,
abychom si ještě k té práci, která nás sice baví a dělá nám radost, že můžeme pomoci,
nemuseli tu Sněhurku kupovat za své. Prosím, otevřete svá srdce. Předem děkujeme.
Nu a protože jsem zdejší knihovnice, tak Vám chci připomenout, že den bez knihy je
ztracený den. Někdo velice moudrý řekl: „Nahý je národ bez knih!“ Naše obecní knihovna
je vám každé pondělí od 14-17 hod k dispozici, najdete tam spoustu knih, jak klasiku, tak
romány, detektivky, velké množství knížek pro děti. Naučte a veďte děti ke čtení, probuďte
v nich lásku ke knize. Stále si můžete vybírat z novinek a nyní máme také k dispozici i
výměnný fond knih z knihovny v Tišnově. Přijďte, jste všichni vítáni.
Vaše Marie Hájková

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

Dne 14.října 2007 uplynulo 10 roků od úmrtí našeho manžela,tatínka a dědečka
pana Jaroslava Majera. S láskou stále vzpomínají manželka Stanislava a dcera
s rodinou.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dne 14.listopadu uplyne 5 roků, co nás navždy opustil beze slůvka rozloučení pan
Alois Zeman.
Za tichou vzpomínku děkuje sestra s rodinou
12.prosince vzpomeneme už šestého výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana Emila Justa. Stále vzpomínáme a děkujeme
i všem přátelům za tichou vzpomínku.
Manželka a dcera Olga s rodinou
Marně Tě naše oči hledají,
Maminko, Ty tiše v hrobě spíš,
marně po tvářích slzy stékají.
mezi nás se už nikdy nevrátíš.
Dne 4. ledna uplyne třetí smutné výročí,kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička paní Božena Vietzová.
S láskou vzpomínají manžel, dcery a vnučky s rodinami
Dne 26. 2. 2008 vzpomeneme již 8. smutné výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka pana Františka Novotného. V našich
srdcích a vzpomínkách zůstane vždycky s námi.
Jiřina Novotná a dcery s rodinami
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Dne 18. listopadu 2007 se dožila významného životního jubilea 95 let
paní Marie Mazáčová z Předklášteří žijící v současnosti v Domově
sv. Alžběty v Žernůvce. Do dalších let jí přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.
Za zastupitelstvo obce Předklášteří A. Nahodil, starosta
Dne 3.12.2007 oslavil své 90. narozeniny pan Jiří Hajek z Předklášteří.
Máme Tě tatínku, dědečku a pradědečku rádi a za všechno děkujeme.
Do dalších let Ti přejeme hlavně zdraví a pohodu.
Za celou rodinu dcera Vladěna
Dne 29.prosince oslaví své narozeniny grafik,malíř a pedagog,
čestný občan obce Předklášteří pan prof. Emanuel Ranný . Přejeme
Vám hodně zdraví a sil do další tvořivé práce.
Za zastupitelstvo obce Předklášteří A. Nahodil, starosta

....................... . ...POČASÍ A PRANOSTIKY....... ........................
Mokrý podzim přináší sněživou zimu
Určitá setrvačnost v počasí bývala běžnou zvyklostí. V několika uplynulých letech mají
však roční období tendenci polevit ve své preciznosti. Dřívější „jistoty“ v počasí jsou ty
tam. Nyní jakoby se i v počasí odrážela potřeba lidských synů a dcer zaujmout a prosadit
se. Letos přijel Martin na bílém koni. Tolik sněhu v první polovině listopadu u nás nebylo
nejméně čtvrt století. Rok 2007 je vůbec extrémní. Letošní leden byl nejteplejší od roku
1775. Jaro i léto bylo provázeno nezvyklým suchem, které v některých oblastech republiky
poškodilo i zničilo úrodu. Má tedy cenu ještě v současné době pročítat staré pranostiky?
Určitě ano. Kdysi bylo přežití lidského rodu bez nich nemyslitelné. Dnes je to součást
našeho kulturního dědictví. Možná opět začnou vznikat nové, měnícím se podmínkám
odpovídající pranostiky. A ty stávající přijme a pečlivě založí do svého archívu čas.
Konec roku má i v lidových pranostikách své důležité místo:
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Jaký prosinec, takový celý příští rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Je-li Barborka(4.12.) na ledě, budou Vánoce na blátě.
Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
Svatá Lucie(13.12.) noci upije, ale dne nepřidá.
Na Adama a Evu (24.12.) čekejte oblevu.
Příspěvky - obec@predklasteri.cz
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Dvanáct dní od Štědrého večera do Tří králů zvěstuje povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Každý nový začátek má v sobě něco tajemného a přitažlivého. Ať už nám nastávající rok
přinese cokoliv, těch výkyvů nejenom v počasí, ať je co nejméně.

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

datum
24.11
4.11
29.11

minima
teplota
-8,1
-7,3
-7,8

průměr
0,39
3,4
0,1

datum
4.11
15.11
3.11

listopadové prům ěry m inim . teplot

maxima
teplota
12,0
14,5
12,7

průměr
5,61
9,1
5,0
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Pro lepší názornost uvádíme porovnání ještě v grafickém zobrazení

Kačenka je 24letá kobylka chladnokrevníka. Rozhodla jsem se o ní napsat, protože
měla nelehký osud. Na stáří byla odebrána původnímu majiteli z důvodů zanedbání péče.
Za svůj život byla dlouho pracovně přetěžovaná a nakonec skončila vyhublá, zubožená a
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zapomenutá ve stáji. Po záchraně skupinou ochránců hospodářských zvířat se ocitla v koňském útulku v Topolanech na Vyškovsku. Tento útulek však neposkytoval Kačence ani
základní potřebnou péči. Bohužel tak opět skončila zanedbaná. Spolek ochránců se proto
rozhodl podruhé Kačenku přemístit. Na Ranč Loučka přijela začátkem září ve zbídačeném
stavu, neléčené krvavé podlomy na všech čtyřech nohou, srst špinavá, zanedbaná s vrstvou
staré kůže, která bránila růstu nové srsti. Odřená na kloubech, kopyta kolik měsíců
přerostlá. Vyhublá a nemocná. Snažíme se jí ze všech sil vynahradit příkoří, která si od lidí
vysloužila. Nyní se pomocí kamarádů dává „do kupy“.
Kačenka je vitální, velice hodná a života se zdaleka nevzdává. Bohužel jí špatné
zacházení zanechalo následky v podobě artrózy v zadních nohách. Proto jí byl, z finančního
daru MUDr. Jiřího Jedličky, vybudován venkovní přístřešek s výběhem, aby se mohla
neustále pohybovat a klouby jí nezatuhly. Těžko se jí totiž vstává. Kačenka tráví většinu
času se svou kamarádkou poníkem Šárkou (27 let). Jsou nerozlučná dvojice. Chodí spolu
na procházky a do výběhů. Snad se nám povede na sklonku jejího života vynahradit
krutosti, které jí byly během života provedeny. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří
se na záchraně a vylepšení života Kačence již podíleli. Celému osazenstvu Ranče Loučka,
kteří nelitují námahy a práce pro zvýšenou péči o ni. Návštěvníkům za projevený zájem a
slova uznání a porozumění. Tišnovským hasičům, kteří nám pomáhali Kačku zvedat,
ordinaci MVDr. Dvořáka za péči a zájem o koně, který už k „ničemu“ není a mnoha dalším.
V očích těchto lidí má právo žít.
Jako každý rok bylo na Ranči Loučka pořádáno „Mikulášské ejchuchů“.
Tentokrát se konalo v sobotu 8. 12.2007 v 14.30 hod na hudbu „ze seriálů“.
Výtěžek ze vstupného bude věnován na lékařskou péči o Kačenku.

Kostýmové ukázky na koních za hudby předvedly
děti z jezdeckého oddílu, majitelé ustájených koní
a hosté. Také děti z Dětského domova a speciální
školy v Předklášteří nám předvedly, co si
připravily na oslavu Mikuláše na Ranči Loučka.

RYBY A RYBÁŘI
Také jste se při procházce zatoulali k rybníku na Trávníkách, k Loučce nebo ke Svratce?
Pak vás krom kouzelné přírody mohly zaujmout také postavičky rybářů sedících na březích
a trpělivě čekajících na úlovek. Možná vás napadla otázka, kdo se v současné době stará o
„rybí“ hospodářství v těchto vodách. Ve vodách našeho regionu hospodaří Moravský
rybářský svaz. Každoročně provádí místní organizace svazu v Tišnově obsádku rybníka a
řek. Jen v průběhu roku 2007 bylo naplánováno vysadit do rybníka v Předklášteří 1250 kg
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kapra, 100 kusů pstruha, 500 kusů lína a 250 kusů amura a do řeky 10 000 kusů pstruha
obecného, 800 kusů pstruha duhového a 10 000 kusů lipana (v tomto počtu je zahrnut i rybí
plůdek). Členové místní organizace rybářského svazu v Tišnově, jejímiž členy jsou také
rybáři z Předklášteří, se starají nejen o dobré stavy ryb v našich vodách, ale také o
výchovu svých nástupců v rybářských kroužcích. Jejich činnost se zaměřuje na získávání
znalostí a dovedností potřebných k rybaření, ochranu životního prostředí, chování u vody a
získání kvalifikace pro vydání prvních rybářských lístků. Pro děti se konají praktické
instruktáže na rybníku v Předklášteří. Činnost každoročně vrcholí rybářskými závody pro
mládež a pro dospělé rybáře.
Letos se konaly 41. rybářské závody mladých rybářů v krásném areálu předklášterského
rybníka dne 27. května. Zúčastnilo se jich 38 závodníků, z toho 3 dívky. 19 závodníků
chytilo alespoň jednu rybu. Vítězem se stal Jan Pařízek za celkovou délku nachytaných ryb
336 cm. Zvláštní cenu za největší rybu – kapra o délce 53 cm získal Patrik Jurnečka.
Celkem se chytilo 15 ks kaprů, 3 ks amurů, 2 ks línů a 35 ks cejnů a ostatních bílých ryb.
Díky sponzorům dostali všichni závodníci některou cenu z bohaté tomboly.
Poděkování patří všem dobrým hospodářům na našich vodách, vedoucím kroužků Mgr. B.
Kabešovi, ing. Vl. Juncovi, J. Pařízkovi a Vl. Ondráškovi, organizátorům závodů,
rozhodčím ing. B. Balabánovi a ing. Marvanovi a rybářskému strážci panu F. Burianovi.
(Zpracováno podle informací ing. Vladimíra Junce, vedoucího odboru mládeže místní organizace MRS
Tišnov )

PŮLNOČNÍ

Zveme Vás na tradiční štědrovečerní mši svatou,
která začíná ve 22.00 hod. v kapli v Porta coeli.
Přijďte oslavit vánoce při koledách !

POZVÁNÍ NA PLES

Dne 19.ledna se koná již III.obecní ples.Hraje
skupina Jam Miros.Začátek ve 20.00 hod.
II.školní ples se koná 1.února 2008. Dobrá
zábava,příjemný večer s bohatou tombolou začíná
opět ve 20.00 hod.
Oznámení: Zájemci o časopis „Život obce Předklášteří“, trvale nežijící v obci mohou
požádat na OÚ Předklášteří o zasílání časopisu poštou do 31.ledna 2008. Cena za časopis
by neměla přesáhnout 22,- Kč + poštovné. Cena bude upřesněna před vydáním č.1/2008.
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