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Pamětní kniha obce B r n ě n e c, rok 2012
=========================================
Statistika obce k 1.lednu 2012
---------------------------------------k trvalému pobytu je v obci hlášeno 1 358 občanů
v minulém roce se narodilo 16 dětí a 16 občanů zemřelo
ZŠ má 9 tříd, které navštěvuje 182 žáků o jejich výuku pečuje
16 pedagogických a 8 ostatních pracovníků
2 mateřské školky navštěvuje 90 dětí
školní družina se 4 kuchařkami vaří denně 230 obědů z toho
130 pro děti a 90 pro ostatní občany
v obci je celkem 40 podnikatelských subjektů, které vytvářejí
238 pracovních míst. Ve školství pracuje 36 a v obecní správě
7 osob. Celkem je v obci 281 pracovních míst
obecní knihovna má v nabídce 5 652 knih a časopisů a dalších
100 knih z výměnného fondu. Registrováno je 351 čtenářů
a realizováno bylo 5 345 výpůjček, dále jsou k volnému
použití 3 počítače s internetem
od konce války bylo v obci postaveno 40 rodinných domků
a obytných chat. V rámci družstevní, podnikové a obecní
výstavby bylo postaveno 222 bytů
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obci
------Obec Brněnec má k 1.lednu 2012 výměru 629,8 ha ve velmi
členitém terénu. V kategorii orná půda není využíván žádný
pozemek Nadmořská výška je v prostoru před bytovkou čp.195
380 metrů nad mořem. Obec se dělí
na 4 části
/Brněnec,Podlesí,Moravská Chrastová a Chrastová Lhota/ Na
severu sousedí s Březovou nad Svitavou, na východě s obcemi
Rudná, Želivsko a Deštná, na jihu pak s Rozhraním a na
západě s obcemi Chrastavec a Bělá nad Svitavou. Obcí protéká
řeka Svitava, částečně Bělovský a Raudenský potok. V katastru
je pět významných vodních zdrojů. Z hlavního prameniště pod
Herzigovou vilou je napájen obecní vodovod. Vody z pramenů
na Sulkové louce, pod Küntrovým statkem čp.6 , v Chrastové
Lhotě odtékají do řeky a pod železničním náspem „Ve
Studánkách“.
Občanská vybavenost zahrnuje: 1 praktického lékaře, 1 zubního
lékaře, 2 odborné lékaře na částečný úvazek, rehabilitační
středisko, lékárnu, poštu, spořitelnu, železniční zastávku, 3
autobusové zastávky, 5 prodejen potravin, 1 drogerie, 1 smíšená
prodejna, 4 restaurace, 1 sběrný dvůr nebezpečného odpadu, 1
čistírna odpadních vod, 2 štěpkové kotelny na vytápění školy a
sociálních bytů, telefonní, elektrické a internetové připojení
k centrální síti. Obec protíná elektrifikovaná železniční trať č.
260 a silnice I.třídy č.43. V majetku obce je celkem 84 bytů
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Stav společnosti
--------------------Vstup celé společnosti do Nového roku byl silně poznamenán
ekonomickými problémy Evropského společenství, značnému zadlužení
většiny států včetně naši republiky a všeobecnou hospodářskou krizí.
Ročně se státní deficit v posledních letech pohyboval kolem 150 miliard.
Celková výše zadlužení státu dosahuje téměř 1,5 bilionu Kč. a každou
sekundu se zvyšuje o dalších 6 000,-Kč. Průměrná nominální mzda se
za rok 2011 zvýšila o 522,- Kč/ 2.2 % a dosáhla 24 319,- Kč. Roční
nárůst inflace činil 2,4 %
Současná koaliční vláda /ODS, TOP O9 a VV/ tedy přikročila
k úsporným opatřením, která spočívají především ve snižování příjmů a
větší daňové zátěži obyvatelstva. Pouze zvýšením DPH na 14 a 20 %
se zvýší životní náklady občana o více jak 200,-Kč za měsíc. Ovšem že
banky a prodejci tohoto cenového pohybu náležitě využili ve svůj
prospěch a tak skutečné zvýšení životních nákladů bude kolem 300,-Kč
na osobu a měsíc. Tato opatření jsou jenom dílčí, protože se chystá
zvýšení cen pohonných hmot,i zvýšení všech poplatků ve zdravotnictví,
to je zvýšení doplatků na léky tzv. regulačních poplatků u lékaře a
platby za pobyt v nemocnici. Pan ministr Leoš Heger dokonce
zlegalizoval černé platby majetných za nadstandard, ale jaksi zapomněl
pro chudé definovat co je standard., Nejvíce budou samozřejmě
postiženy nízko příjmové skupiny a důchodci
12. – 13.října se konaly celostátní volby do krajů a v našem volebním
okrsku i do části Senátu. Voliči dali silně najevo nespokojenost
s pravicovou vládou. Velmi výrazně posílila KSČM. V našem obvodě
byly výsledky rozhodujících stran a sdružení následující:
ČSSD
137 hlasů
KSČM
101 hlasů
koalice pro PK 33 hlasů
ODS
30 hlasů
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Do Senátu se v prvním kole probojoval za ČSSD Radko Martínek a za
KSČM Zuzka Rujbrová. Ve druhém kole pak zvítězil Radko Martínek
se ziskem 151 hlasu.
Stinnou stránkou byla nízká volební účast občanů, která v prvním kole
činila 39,45 % a ve druhém kole pouze 19,4%

Život obce
-------------Již 13.ledna se ozvaly orgány Životního prostředí a Hygieny.
Předmětem jejich zájmu je polorozbořený areál bývalé továrny Vitka.
Tento problém vznikl již v březnu loňského roku. Najatá firma
podnikatelem Janů přijela s těžkou technikou, budovy částečně
pobořili, vybrali kovové části, dřevěné trámy a tyto odvezli a zpeněžili.
Již tehdy pojal starosta obce podezření a usiloval o setkání s majitelem.
Jeho snaha však byla neúspěšná. Po půl roce se pracovníci vytratili,
zůstaly po nich rujiny,ekologicky nebezpečný odpad, včetně několika
desítek sudů s neznámým obsahem. Za daného stavu tedy hrozilo, že
může dojít ke zhroucení zdiva do řeky Svitavy, zranění náhodných osob
a úniku chemikálií do povrchových i spodních vod.
Za účelem zmapovaní situace a nalezení způsobu řešení se sešlo
25.ledna 15 odpovědných funkcionářů. Navzájem se seznámili
s poznatky a vypracovali protokol o následném postupu, který bude
velmi složitý. Firma, která prováděla rabování majitelem areálu nebyla
a předchozí firma zapsaná v některých dokumentech svoje vlastnictví
zpochybňuje. Bude to asi dlouhodobý problém. Zbořeniště splňuje
parametry města po zemětřesení 6 stupně a tak zde Hasičský
záchranný sbor ve dnech 25-26.dubna provedl nácvik záchrany
zavalených osob za pomoci psů a zabránění možné chemické havárii.
Koncem června se všichni účastníci předchozího jednání sešli znovu a
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stanovili si další postup. Starostové Brněnce a Svitav navštíví
hejtmany Pardubického a Brněnského kraje, pokusí se je získat pro
aktivní pomoc a co nejdříve na dotčenou firmu vyhlásit konkurz.
21.března se v Lidovém domě konalo veřejné zasedání Obecního
zastupitelstva. Zúčastnilo se jej více jak 50 občanu, kteří byli
seznámeni s činností zastupitelstva. Pro lepší objasnění některých
pozemkových a stavebních záměrů byla historicky poprvé použita
audiovizuální technika. Každý účastník schůze tak na vlastní oči a
srozumitelně viděl o čem se jedná. Tento přístup je jistě přínosem pro
lepší kontakt s občanem. Mimo běžnou agendu byl projednán:
záměr obce posílit bezpečnost dopravy v centru obce, vybudovat
zpomalovací ostrůvky a vozovku rozšířit o jeden jízdní pruh. Z důvodu
nesouhlasu majitelů dotčených pozemků, byla akce pozdržena . Záměr
odstranit hlukovou zátěž výměnou oken za plastová je stále z důvodu
odhalování mnoha korupčních afér /Rath/ se stále oddaluje.
Přítomní vyslechli zprávu místostarostky o finančním hospodaření obce
a zastupitelstvo schválilo potřebná rozpočtová opatření. Bylo
konstatováno, že občané za nedoplatky nájmu a popelnic dluží obecní
pokladně více jak 500 000,-Kč . Z krajského fondů jsme obdrželi dotaci
100 000,- Kč na dokončení opravy Mateřské školy v Brněnci a příslib
na dotaci z fondu SZIF ve hodnotě 200 000,- na rekonstrukci hřiště za
školou.
Z důvodu uplatňování autorského práva bude hudební doprovod v
obecním rozhlase nahrazen od 1.dubna bubnovou znělkou. Přítomní
byli seznámeni s postupem transformace I. brněnecké a.s., aby byly
minimalizovány její hospodářské ztráty. Následovaly připomínky
zastupitelů a občanů.
29.května naši obec navštívili hejtman Pardubického kraje Mgr.Radko
Matrínek a zastupitel našeho volebního obvodu Mgr.Martin Kiss. Oba
se živě zajímali o problémy obce, zejména o situaci kolem zbořené
továrny Vitka a dopadu úsporných opatření v oblasti veřejné dopravy.
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Hejtman přislíbil posílit od nových jízdních řádů vlakovou dopravu
směr Svitavy o jeden spoj.
7.června se naše obchodní síť rozšířila o prodejnu zmrzliny a
doplňkového zboží, kterou vybudoval na bývalém Cerhákově řeznictví
pan Václav Duben z Lípy u Havl. Brodu. Je veliká škoda, že chladné
počasí tomuto podnikatelskému záměru zrovna nepřeje, ale nadcházející
léto jistě vynaložené úsilí zúročí..
Druhé veřejné zasedaní Obecního zastupitelstva se konalo 19.června.
Vedle 13 zastupitelů a 44 občanů se jej zúčastnil i radní pro
zdravotnictví Pardubického kraje pan Martin Nechanický, který nás
seznámil s problematikou kraje a vyslechl si i názory několika
diskutujících, zejména kritiku na stav některých oddělení Pardubické
nemocnice a nedostatečnou dopravní obslužnost obce. Zároveň požádal
občany o podporu v podzimních volbách do krajského zastupitelstva a
oznámil svoji vůli kandidovat na funkci Hejtmana za odstupujícího
Radko Martínka.
Jednání pokračovalo zprávou starosty Blahoslava Kašpara o činnosti
na úseku budování sportoviště za školou a dětského parku v obecní
zahradě i o záměru trvale přestěhovat kluziště do prostoru za starou
čističku. Dále informoval o záměru obce pronajmout obecní střechy pro
instalaci fotovoltaických elektráren na 15 let za roční nájem asi
60 000,-Kč Zvláštní pozornost věnoval otázkám bezpečnosti a
vandalismu, zejména ze strany mládeže. Proto vyvolal jednání s policií,
která přislíbila svoji jednodenní přítomnost v obci každý týden.
Informoval o záměru propojit cyklostezku mezi Březovou a Rozhraním,
čímž dojde k uzavření ostatní dopravy přes Podlesí. Místostarostka
Eva Kozáková pak informovala o finančním hospodaření obce a
závazcích, které jsou ještě stále přes 40 milionů. Ve věci zrušení
„I. Brněnecké a.s „ se stále jedná, ale dokončení aktu je nablízku.
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Do diskuse se zapojilo 8 přítomných, mimo jiné byla vznesena kritika
na dlouhé čekání u praktického lékaře MUDr. Štefanika. Starosta tuto
záležitost s lékařem projedná.
9.července přišla z ŘSD velmi dobrá zpráva, že ředitel ing.Vébr
podepsal s firmou IDS Olomouc objednávku na výměnu 499
označených oken za plastová. Je tedy jisté, že se po 4,5 letech stížností,
žádostí, vyjednávání a osobního nasazení ze strany starosty dočkáme
odhlučnění našich bytů ještě letos.
4.srpna se uskutečnilo setkání pamětníka pana Eduard Kubína
s poradcem předsedy Senátu Ondřejem Gabrielem, který se zajímá o
události kolem Oskara Schindlera a KT Brněnec. Jeho záměrem je
natočit filmový dokument a zaznamenat vzpomínky o této události.
9.srpna navštívil naši obec poslanec Parlamentu ČR , člen výboru pro
veřejnou správu a předseda krajské komise Životního prostředí pan
Václav Neubauer. V rozhovoru se starostou se živě zajímal o potřeby a
problémy obce. Po prohlídce zdevastované Vitky, koupaliště a tz
Schindlerovy továrny přislíbil pomoc při opravách koupaliště a
budování Židovského muzea.
V pondělí 13.srpna bylo na ŘSD v Pardubicích předáno firmě Sulko
staveniště, aby tak mohla zahájit práci na výměně výše zmíněných
oken. Jíž 14. se dostavili pracovníci této firmy a začali měřit okna ve
škole a školce.
V polovině měsíce srpna byla dokončena oprava fasády a oplechování
na budově družiny. Opravu prováděla firma pana Tomáše Bartelta a
finanční náklad činil na stavební část 143 000,- a oplechování 75 000,Kč. Zároveň probíhá oprava MŠ v Brněnci a modernizace školního
hřiště. Jejich devastaci způsobil šlendrián při pokládání kanalizačního
potrubí při výstavbě čističky. Oprava školky si vyžádala zhruba částku
750 000,-Kč. Práce na hřišti dosud pokračují.
5.září bylo v zahradě Obecního úřadu slavnostně otevřeno Dětské
hřiště. Náklad na jeho vybudování činil 185 000,-Kč. S potěšením
můžeme zaznamenat, že se na jeho financování podíleli i sponzoři.
Firma Agrofert částkou 101 000,- firma Josef Procházka z Letovic
50 000,- a pan Bronislav Prudil částkou 10 000,- Kč. Jmenovaným
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patří jistě poděkování. Slavnosti se zúčastnilo 90 dětí z obou MŠ a asi
40 občanů. K dobré pohodě vyhrávala dechová kapela, přišel i
kouzelník a přálo nám pěkné počasí.
27.září se konalo v Lidovém domě již třetí veřejné zasedání
zastupitelstva, kterého se zúčastnilo 43 zastupitelů a občanů. Starosta
informoval přítomné o nejdůležitějších akcích OÚ, zejména o:
- zrušení I.Brněnecké, k 10.7., ta byla velmi bolavým místem obce,
-průběhu výměny plastových oken v domech dotčených vysokou
hlukovou zátěží
-jednání kolem opravy cest na Sibiř a Podlesí v souvislosti se záměrem
vybudovat cyklostezku
- instalaci fotovoltaických panelů
-dluhu nájemců v obecních bytech ve výši 385 000,-Kč
-změně nájemce Lidového domu od 1.10.
-dlouhodobých záměrech obce (vybudovat Židovský památník , Dům
důchodců, naučnou a rekreační stezku od evangelického kostelíčka ).
Zastupitelstvo pak vyslechlo zprávy kontrolního a finančního výboru a
schválilo prodej obecních pozemků 227/2, 318/2 a rozpočtové opatření.
V diskusi pak zazněly připomínky občanů k prosakující vlhkosti
v kapličce, nedostatečném třídění odpadu, připomínkám k finančním
smlouvám s VHOS a k nové znělce obecního rozhlasu.
4.října navštívili starosta a místostarostka ředitele kanceláře předsedy
Senátu pana Jaroslava Müllnera. Předmětem jejich jednání byla
konsultace záměru obce, vybudovat Židovský památník na místech
bývalého koncentračního tábora v Brněnci. Pan ředitel přislíbil
vyjednat setkání starosty s tajemníkem Židovských obci ing. Tomášem
Krausem, který má potřebné informace i vliv. Toto setkání se
uskutečnilo 19.října a pan Kraus přislíbil svoji pomoc. Jeho zájem o věc
si zaslouží uznání a poděkování.
Od 1.října zahájili v obci svoje živnostenské podnikání v oblasti
Malířství a natěračství pánové Ladislav Polčik a Jaroslav Částka.
1.prosince v 18.00 hod. byla v obci panem ing. Jamalem otevřena ve
sklepních prostorách domu č.p. 95 „Vinárna Chrastovanka „. Nově
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upravené prostory doplněné sociálním zařízením poskytují možnost
příjemného posezení 40 návštěvníkům. Záměr, že se bude jednat o
nekuřácké zařízení však byl velmi brzy opuštěn.. Budoucnost jistě
ukáže kolik podniků tohoto druhu naše obec uživí ?
12.prosince se za účasti 38 občanů, 4 hostů a 14 zastupitelů konalo
veřejné zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnil radní
Pardubického kraje odpovědného za dopravu pan ing.Dušek. Přítomné
občany fundovaně seznámil s celou dopravní problematikou kraje.
Zejména s zabýval vazbou železniční a autobusové dopravy, nutnosti
postavit reálný jízdní řád a odpověděl na připomínky přítomných.
Přislíbil zjednat v nejbolestivějších případech nápravu.
Dalšími hosty byli představitelé VHOS Moravská Třebová. Ředitel
firmy seznámil přítomné s finančním výhledem na příští rok a
v souvislosti se zvýšením DPH doporučoval upravit stávající cenu.
Zastupitelstvo však rozhodlo cenu zachovat a případný propad uhradit
z vlastního rozpočtu.
Mimo běžné agendy pak byl projednán návrh rozpočtu obce na příští
rok. Důvodovou zprávu přednesla místostarostka paní Eva Kozáková
a objasnila některé postupy. Do dnešního dne není nadřízenými orgány
vyjasněno jak a v jaké výši bude tvorba příjmů. Proto zastupitelstvo
stávající návrh ve výši příjmů 20 850 000,- a výdajů 20 350 000,- Kč
schválilo s tím, že případné změny budou řešeny rozpočtovým
opatřením
Kulturní, společenský a spolkový život
-------------------------------------------------Do této kategorie patří již mnoho let činnost místních Skautů. Letošní
rok je pro tuto organizaci významný tím, že vzpomíná sté výročí
založení své světové organizace. O jejich života schopnosti a významu
svědčí především fakt, že již dvakrát vadili totalitním režimům a vždy
se dokázali pozvednout z prachu a popela jako bájný Fenix.
Neodmyslitelně si s nimi spojujeme i „Tříkrálové sbírky“, kdy obětavě
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získávají fin.pomoc pro charitativní účely. Letos ji uspořádali již po
šesté a pro tento účel vybrali 16 790,-Kč. Stejně tak je třeba
připomenout jejich aktivity kolem sběru obnošeného šatstva. Za tuto
humanitární činnost jim patří bez pochyb poděkování. 6.května při
příležitosti stého výročí založení světového skautingu se v prostoru za
starým kravínem uskutečnilo vzpomínkové setkání Skautů i veřejnosti,
kde zasadili „Lípu svobody“ s pamětní deskou. Tu jim jako sponzorský
dar zhotovil místní kameník Pavel Kučera. Při této příležitosti byla
vydána pamětní brožura, která mapuje posledních 22 let místní
skautské organizace. 16.května pak provedli skauti oblastní fin. sbírku
ve prospěch Ligy proti rakovině. Pro tento účel vybrali a na účet Ligy
odeslali částku 9 232,-Kč. Organizátorům i dárcům patří za tento
velmi humanitární čin poděkování.
Další kulturní život v obci pokračoval „Mysliveckým plesem“, který je
vyhlášený svoji bohatou tombolou. Letos v ní bylo vylosováno 245
výher. Masopustní rej pokračoval již III. Divadelním bálem a sezona
byla zakončena tradičním „Hasičským plesem“. Ten se zde pořádá od
nepaměti a je nedílnou součásti kulturního života obce. Je potěšitelné,
že organizátoři a účastníci se sice mění, ale tradice zůstává. Škoda, že
se před lety upustilo od ostatkových průvodů a tradic.
Kultura v obci je již dlouhá léta neodmyslitelná od divadelního souboru
Eduarda Vojana, který nikdy nezklamal. Letos zahájil 2. a 3. března
aktuelní hrou „Komunismus“. Tato hra měla připomenout
zapomínajícím a vysvětlit nepamětníkům dobu nedávno minulou. Pro
velký zájem představení opakovali ještě 23. a 24. března a zařadili ji i
na již IX. divadelní přehlídku „Sněhový Brněnec“. Uskutečnila se ve
dnech 20. až 22.dubna v Lidovém domě za účasti DS z Miletína, DS
z Mikulovic, DS z Králík a DS z Heřmanova Městce. I zde náš
soubor získal příznivé hodnocení - zvítězil a postoupil na Krajskou
divadelní přehlídku. Paní Jana Čiháková Dušan Blažka a Jiří Zelený
pak získali zvláštní ocenění za svoje herecké výkony.
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18 a 19. května místní divadelníci sehráli svoji oblíbenou hru „Maryša“.
Při této příležitosti obdržela vedoucí souboru paní Milada Pavlasová
zvláštní ocenění „Zlatý Tyl“za dlouholetou úspěšnou práci v tomto
souboru.Vyznamenání jí předali zástupci krajského odboru kultury.
9. – 16. března uspořádala TJ Jiskra již 11 ročník lyžařského zájezdu
do Ponte di Legno v Itálii, kterého se zúčastnilo 87 sportovců. Je však
škoda, že místní stoupenci lyžování si k těmto nádherným zážitkům
ještě nenašli cestu. Tento týdenní pobyt stál jednoho účastníka 8 800,Kč. V ceně byla započítána autobusová doprava, ubytování, stravování
a skipas.
10.března uspořádala místní organizace modelářů v Lidovém domě
soutěž spojenou s výstavou svých prací a přednáškou o této zajímavé a
ušlechtilé činnosti.
SDH uspořádal 16.6. „Pod komínem“ „Dětský den“ kde vedle
občerstvení, atrakcí a her vystoupily i mažoretky a soubor tanečního
aerobiku. Akce se zúčastnilo více jak 170 dětí. Večer pak pokračoval
taneční zábavou pro mládež a k tanci jim hrála skupina Kredit.
30.června se na stejném místě uskutečnil již 13. ročník koncertu
„Brněnecfest“. Jedná se o druhý největší koncert tohoto druhu
v republice. Vystoupilo zde 19 hudebních souborů za účasti více jak
1 300 návštěvníků i z dalekého okolí a předvedli svoje hudební umění.
Hlavním organizátorem celé akce je Jan Pelíšek ml.. Pochvalu si sice
zaslouží to, že nedošlo na veřejnosti k žádným rušivým událostem, až
na skupinu asi 18 účastníků, kteří šli nakupovat do vietnamské
prodejny potravin a „zapomněli“ zaplatit zboží za 2 500,-Kč.
1.října navštívil naši obec Cirkus Astra a jeho umělci mimo artistických
a klaunských výkonů předvedli i drezůru, koní, velbloudů, psů a
poníků. Jejich vystoupení bylo vítaným zpestřením života v obci,
zejména pro děti.
Od 13.října se konal „Skautský týden“ jehož součástí byla Skautská
výstava, Misijní pouť ke kapli sv.Františka X v Muzlově, Country bál
v Lidovém domě a spoluúčast na Krosovém běhu „Brněnecký Megáč,“
jehož 13. ročník pořádala TJ Jiskra. Této velmi příjemné společenské a
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sportovní akce se 21.října zúčastnilo více jak 110 občanů i hostů
z nichž 63 vyrazilo na trať dlouhou 5 500 metrů. Zejména radostná
byla účast menších dětí a jejich rodičů. Pořadatelé této akce v čele
s Jiřím Culíkem si bezesporu zaslouží uznání a poděkování.
1.prosince uspořádala Březovská farnost a Skauti Brněnec besedu na
téma „Přežili jsme“. Hosté byli političtí vězni z 50 let Miroslav Hampl
a Jan Janků. V plném malém sále Lidového domu si účastníci vyslechli
poutavé vyprávění lidí perzekovaných v minulém režimu. Devadesát
jedna let starý, bývalý zahraniční voják, skaut a věřící člověk pan Jan
Janků poutavě vyprávěl o celkové politické situaci té doby, příčinách
zatčení a průběhu internace. Své vyprávění doplnil autentickými
dokumenty i Řádem TGM a nejvyšším Maďarským vyznamenáním za
pomoc v posledních minutách života hraběti Ester Házimu. Pro hojně
zúčastněnou mladou generaci se beseda jistě stala zdrojem k zamyšlení
a poučení. Na závěr oběma hostům poděkovala místostarosta Eva
Kozáková a zastupitelka Vladislava Pražanová.
2.prosince proběhla v Lidovém domě Mikulášská nadílka, kterou
organizuje Kulturní komise obce.
7.prosince uspořádala Kulturní komise již tradiční setkání důchodců.
Milým hostem byl tentokrát známý zpěvák z padesátých let Richard
Adam. Svými hity z té doby připomněl mládí celé dnešní důchodcovské
generaci. Po jeho vystoupení a občerstvení zahrál k tanci a poslechu
místní hudební soubor „Petruška.“ Účastníci prožili příjemné
odpoledne, které využili i k setkání se svými přáteli z mládí.
8.prosince se v prostorách obecní zahrady konalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a symbolický vstup do adventního období. Starosta
pan Blahoslav Kašpar přivítal 190 účastníků a popřál jim pěkný
vánoční čas a úspěchy v Novém roce. Dále jim zahráli a zazpívali
koledy žáci místních škol, dívčí dechový orchestr ZUŠ Letovice a
sólistka Kateřina Veselá z Blanska. O občerstvení v podobě svařeného
vína, koláčků a opékaných buřtů se postarali členové kulturní komise a
místní skauti, bez kterých si již neumíme v obci představit jakoukoliv
akci. Událost byla zakončena vypuštěním barevných horkovzdušných
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balonků s vánočními přáními. Je potěšitelné, že se takováto setkání
stávají obecní tradicí. Jedinou vadou byl mráz pod -10°C.
22. prosinec zahájili místní skauti distribucí „Betlémského světla“.
V podvečer pak kulturní komise a skautská skupina uspořádali
v evangelickém kostelíčku již 5. předvánoční koncert lidových písní a
koled, které opět přednesl folklorní soubor Antonína Stehlíka ze
Znojma. Je potěšitelné, že se tato akce po mnoha letech vzájemné
občanské izolace stala tradicí, při které vládne sváteční předvánoční
nálada a lidé mají možnost se setkávat i jinak než při každodenním
shonu. 130 zúčastněných občanů odcházelo spokojeno a svátečně
naladěno.
Školství
------------Ve školním roce 2011 – 12 navštěvuje naši Základní školu 182 žáků. O
jejich vzdělání pečuje 16 pedagogických a 8 ostatních pracovníků.
Celkové náklady na provoz školy se pohybují kolem 6 milionů ročně.
Z devátého ročníku školu opustilo 21 žáků. Z toho 10 žáků odešlo na
maturitní studium, 10 do učebních oborů a 1 odešel již z 5.třídy na
osmileté gymnázium.
Do prvního ročníku nastoupilo 26 nových žáků.
Zároveň nastoupil nový učitel Karel Radimecký. 12.října byla ve škole
zahájena výměna 22 plastových oken, které sníží hlukovou zátěž ze
silniční dopravy. Obec využila této možnosti a nechala vyměnit na
vlastní náklady dalších 30 oken, které však budou uhrazeny z rozpočtu
obce příštího roku.
Zvláštní události
-------------------------13.února bylo obecním úřadem vyhlášeno pátrání po zmizelém
spoluobčanu Jiřím Kovářovi. 18. února pak byla uskutečněna pátrací
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akce, které se zúčastnilo celkem 29 spoluobčanů, hasičů a policistů.
Pátrání bylo zaměřeno na oblast Mor.Chrastová – Stvolová, kde byl
pohřešovaný naposledy viděn. Vzhledem k asi 15 centimetrům čerstvě
napadaného sněhu bylo pátrání neúspěšné. Jeho tělo bylo nalezeno až
25.března v řece u mlýna ve Stvolové . Příčinou této smutné události
byla podle vyjádření policie ČR nešťastná náhoda. Cizí zavinění
zjištěno nebylo.
27.září došlo po téměř roce k dalšímu loupežnému přepadení místní
pobočky spořitelny. V 11.45 hod. do pobočky vstoupili dva maskovaní
muži a požadovali vydání peněz. Statečné pracovnice pobočky
zachovali rozvahu a díky tomu nedošlo ke zranění. Pachatelé byli po
rozsáhlém pátrání dopadeni.
5.prosince řidič osobního vozidla jedoucího od Brna usnul, vybočil vlevo
a zdemoloval
telefonní budku stojící v obecní zahradě.Je
nepravděpodobné, že by v době mobilů byla ještě někdy obnovena.
Pozitivní na této nehodě je, že nedošlo k žádnému zranění osob
jdoucích po chodníku.
Počasí
-------Zima byla vcelku mírná, až poslední týden v lednu uhodili mrazy kolem
18 stupňů, po třech týdnech polevily a napadlo asi 15 cm sněhu.
Velikonoce byly chladné kolem 5°. Konec dubna a začátek května byl
slunečný s teplotami kolem 25°, ale nedostatkem vláhy. První větší
srážky přišly v noci na 7.května. Následovalo období chladných
ledových mužů ukončené v noci na 18 nočním mrazem -6 až– 7 stupňů.
Tento mráz poničil slibně vypadající úrodu ovoce a vinné révy.
Nedostatek vláhy stále trvá, teprve počátkem června přišly vcelku
mírné přeháňky. Ve druhé polovině měsíce se příjemně oteplilo a rtuť
teploměru koncem měsíce vystoupala až do 38° a deficit vodních srážek
se začal vlivem mírných bouřek bez vážných následků vyrovnávat.
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Počátek července byl stále příjemný s teplotami přes 30°. Ve druhé
dekádě však došlo ke snížení teplot kolem 22°. Teprve poslední týden
byl opět letní s teplotami kolem 25°. Srpen beze změny, pěkné léto bez
ničivých bouří. Ve druhé dekádě byly noční teploty kolem 12°. Denní
teploty přesahovaly i 33°. Léto můžeme hodnotit, že bylo takové jako
má být.
Září a říjen pokračují „babím létem“. Teploty byly často pod
+patnáctkou a objevují se i ranní mrazíky a mlhy, ale na procházky a
sport bylo počasí jako dělané. Zklamáni byli pouze houbaři, protože
letos „nerostli“. Závěr měsíce poznamenalo již typické podzimní počasí
a 27.října poklesly teploty pod nulu. Napadl první sníh, který však
rychle roztál a listopad byl teplotně opět příznivý. Od 3 prosince již
začínají mírné noční mrazíky s přibývající noční hodnotou do 10°.
Vánoce a Nový rok byly se sněhovým popraškem a denní teploty se
pohybovaly kolem 0°. Počasí tedy bylo příjemně mrazivé, tak jak má
v tuto dobu být.
V Brněnci 22.ledna 2013
události zapsal: Miroslav Blaška, kronikář obce
ověřil : Mgr.Blahoslav Kašpar, starosta obce

