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ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI NA ZAČÁTKU NOVÉHO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ A ROKU 2015
Od předcházejícího vydání OBČASNÍKU rychle
uběhly tři měsíce a za ten čas se v naší obci mnohé událo. Závěr roku byl již tradičně velmi bohatý na kulturní a společenské dění. Jen namátkou,
uskutečnil se předvánoční jarmark, Vánoce v Brněnci s rozsvícením obecního stromku, výroční setkání
důchodců, Česko zpívá koledy, dva vánoční koncerty v evangelickém kostelíčku a další. 18. prosince se sešlo ke svému jednání i Zastupitelstvo obce
Brněnec. Na programu jednání byly závažné body,
např. ceny vodného a stočného a rozpočet obce na
r. 2015. Předložená kalkulace na rok 2015 za vodné
a stočné i přes úspory v provozních nákladech odpovídá ceně 100 Kč za 1 m3. Finanční dotace obce se
zmenšila i přesto, že došlo k dalšímu snížení odběru vody o 1000 m3. V právě probíhajícím roce bude
zakoupen automatický dávkovač chlóru v ceně cca
25 tis. Kč a nové vodoměry v ceně asi 50 až 60 tis.
Kč. Pokud by částka 100 Kč za vodné a stočné byla
překročena, bude rozdíl hradit obec. Schválen byl
rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový, s rezervou přibližně 700 tisíc Kč. V rozpočtu se počítá
s drobnějšími opravami místních komunikací, přípravou připojení kanalizace na „Hradčanech“, s ﬁnanční spoluúčastí na bezpečnostní úpravě silnice
I. třídy od školy k drogérii, 1. etapou rekonstrukce chodníků, opravami bytového fondu (např. zahájení rekonstrukce pláště byt. domů č. 34 a č. 37
v Brněnci), stavbou domu s pečovatelskými byty,
rozšířením osvětlení na cyklostezce, dokončení
oprav jednoho školského zařízení, opravou a zateplením severní stěny Lidového domu a dalšími
akcemi menšího rozsahu. Kalkulováno je i vytvoření rezervních fondů, jednak na hasičskou cisternu a dále na budoucí obnovu vodovodu, kanalizace
a čističky odpadních vod. Na tyto aktivity jsou při2

praveny ﬁnanční prostředky ve výši cca 4 mil. Kč.
Většina plánovaných akcí počítá se spoluﬁnancováním z úspěšně vysoutěžených dotačních titulů.
K tomu ovšem vede velmi pracná i časově náročná
cesta. Pro nás je to jediná možnost, jak zrychlit nápravu zanedbaného vzhledu a stavu majetku obce.
12. března se konalo další jednání ZO. Projednán
a schválen byl mimo jiné „Místní program obnovy
venkova“ a „Místní rozvojová strategie pro nové období“, Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o systému shromažďování sběru a třídění odpadů, Obecně
závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku
ze psů a dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce
1/2009 Požární řád. Schválena byla i data vyvěšování moravské vlajky na budově OÚ ve dnech
28. března (narození J. A. Komenského), 5. července a 6. července (příchod slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Moravu), 28. října (vznik samostatného československého státu a svatořečení
velkomoravského knížete Rostislava pravoslavnou
církví) a poslední sobotu v srpnu (Den obce Brněnec). V rámci bodu programu „aktuální informace“ starosta zastupitele a veřejnost informoval
o probíhajících přípravných pracích na rekonstrukci
a výstavbě 3,5 km chodníků v obci, domu s pečovatelskými byty, úpravě silnice I/43 mezi ZŠ a drogerií i plánovaným zateplením pláště s výměnou
oken a dveří u bytových domů č.p. 34 a 37 v Brněnci. Průběžně budou dokončovány rozpracované
akce (chodník a nájezd u byt. domu č. 50, odstranění starých kůlen,...) a další opravy, např. vjezdu
a prostoru sběrného dvora. Z důvodu mimořádného vypsání dotačního titulu na zateplení veřejných budov ministerstvem životního prostředí
jsme urychleně vypracovali a podali žádost na rekonstrukci pláště (včetně oken a venkovních dveří)
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budovy ZŠ v Brněnci. V případě, že uspějeme, budou práce provedeny ještě letos. Závěrem jednotliví zastupitelé přednesli podněty z jim svěřených
oblastí života v obci a vyslechli informaci o aktu-

álně připravovaných kulturních a sportovních aktivitách. O všech budete informování obvyklým
způsobem a jste na ně srdečně zváni.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

AKTUALITA
Od 1. dubna 2015 vstupuje v platnost Obecně
závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Brněnec.
Pro běžného občana nedochází k žádné významné změně, biologický odpad budeme i nadále třídit a odstraňovat v rámci své domácnosti na svých
zahradách a kompostech.
Na třech místech v obci, u mlýna v Brněnci,
bytovek u „Silku“ a na „Vyhlídce“, budou umístěny hnědé kontejnery na bioodpad. Pro obyvatele

bytových domů, kteří nemají možnost bioodpad
kompostovat, platí povinnost tento vytříděný odpad do kontejnerů uložit.
Upozorňujeme, že do biologického odpadu nepatří olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso,
kosti, kůže, trus, zvířecí srst, popel, cigarety a ukládáme sem pouze zbytky jídel rostlinného původu,
zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, kávový odpad, čajové sáčky, obilniny, trávu, květiny, listí, seno, piliny a stonky rostlin.
Eva Kozáková

CO SE DĚJE V BRNĚNCI
Je milým zjištěním, že se v naší obci ustálilo tolik kulturních a společenských událostí, že můžeme hovořit o „kulturním jaru“. Mezi dlouholetými
stálicemi se zabydlují nové tradice i mimořádné
akce, které se setkávají s velkým ohlasem diváků
a návštěvníků.
Od začátku tohoto roku se odehrálo: v lednu
a únoru Myslivecký ples, Divadelní bál a Hasičský ples, 21. února beseda „Dobrovolníkem v Keni“ spojená s výstavou fotograﬁí „Život na Sahaře“,

7. března 38. ročník soutěže Klubu plastikových
modelářů, 20. března talkshow Kristýny Pavlasové
„Snadné je žít“ a 21. března beseda „Malý Tibet“.
Na poslední straně Občasníku se dozvíte, co se
připravuje. Na řadě akcí se podílí ﬁnančně i pořadatelsky Obec Brněnec a její Komise sportovní,
školská a kulturní. Velké poděkování patří všem
pořadatelům za jejich nápady a nasazení, které
přináší našim občanům zábavu i poučení.
Eva Kozáková

STÍŽNOSTI NA KVALITU DODÁVANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Několik občanů z místní části obce Brněnec si
v nedávné době stěžovalo na časté výpadky v dodávce el. energie a to jednak přímo u ﬁrmy ČEZ,
ale také prostřednictvím obecního úřadu. PopisoBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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vány byly i škody, způsobené vedle zmíněných výpadků i velkým kolísáním napětí.
Proto jsem se dopisem obrátil na zákaznické
centrum ČEZu v Plzni. Ve vyjádření vedoucí oddě3

lení „Správy energetického majetku“ doporučuje
odběrateli v případě opětovných problémů obrátit
se na zákaznickou linku s udáním popisného čísla
odběratele. Specialistou pak bude na objekt umístěno zařízení, měřící týdenní průběh napětí.
V případě poškození el. spotřebiče je opět nutné
se obrátit na zákaznickou linku s uvedením popisného čísla, času a druhu poškození.
Pro názornost mi byla zaslána jedna vyřízená
stížnost našeho spoluobčana, který si dle podmínek a parametrů ČEZu stěžoval neoprávněně. Zá-

kladní tolerance dodávaného napětí je v soustavě
napájecího napětí 3 x 230/400V ± 10%, 50 Hz,
tj. např. 207V až 253V. Mimo tuto toleranci je povoleno jen 5% naměřených vzorků v časovém intervalu 10 minut.
Odborníci patrně zhodnotí, že povolená tolerance je poměrně široká a tak větší naději
na zlepšení kvality dodávané elektřiny dává právě
zahájená příprava rekonstrukce vedení vysokého
napětí v Brněnci.
Mgr. Blahoslav Kašpar

DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY
Není tajemstvím, že obec usiluje o získání dotace na Dům s pečovatelskými byty, který by vznikl
rekonstrukcí a dostavbou domu čp. 42 v Moravské
Chrastové. Nebude se jednat o klasický dům s pečovatelskou službou, jak ho známe např. z Březové nad Svitavou, ale o byty, které splňují stavebně
technické parametry upravitelného bytu, určeného k sociálnímu bydlení osob, nacházejících se
v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem,
starších 65-ti let. Volná kapacita bude poskytnuta žadatelům starším 19-ti let, kteří jsou omezeni chronickým onemocněním. V tomto domě
může být podle potřeby zřízena pečovatelská služba a bude pro ni připraveno odpovídající zázemí.

Projektováno je celkem sedm bytů. Předpokládané nájemné bude činit 57,20 Kč/m2, přičemž
rozloha bytu je ve velikosti od 32 do 40m2. Obec
má zájem vytvořit předběžný okruh potencionálních zájemců, kteří budou v případě úspěšné
realizace projektu v polovině roku 2016 přednostně osloveni. Vyzýváme proto občany, kteří by
měli o toto bydlení zájem, aby nás navštívili na
Obecním úřadu do konce května 2015. Předpokládaný termín, kdy bude možné byty začít používat, je prosinec 2016.
Eva Kozáková

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH
Hospodaření v našich lesích je nedílnou součástí
hospodaření s obecním majetkem. Příjmy a výdaje
z nich je možné vysledovat jednak v rozpočtu obce
na příslušný kalendářní rok a také ze závěrečného
účtu obce. Podrobnou analýzou se zabývá ﬁnanční
výbor. Pro velmi hrubou představu o efektivitě lesního hospodaření uvedu několik základních údajů
4

za skončený rok 2014.
Tržby za dřevo činily celkem 512 121 Kč.
Oproti tomu nezbytné výdaje dosáhly výše
493 947,20 Kč. To je velmi významná částka, proto je vhodné ji alespoň přibližně rozklíčovat. Tvoří
je např. cena sazenic, pohonných hmot, materiálu,
služeb, ale také splátka dluhu po První Brněnecké
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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(197 807 Kč). Čistý zisk, neboli přínos do pokladny
je nakonec 96 964, 80 Kč.
Závěrem je nutno zopakovat, že předložený přehled je opravdu jen povrchní. I tak lze konstatovat,

že hospodářský výsledek z obecních lesů je důležitou součástí hospodaření obce, ne však zásadní.
Mgr. Blahoslav Kašpar

VYPALOVÁNÍ TRAVNÍHO POROSTU
S příchodem slunečných dní bere řada lidí do ruky zápalky a vypaluje travní porosty. Správné to
však není. Občané by měli pamatovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony, ten, kdo vypalováním
„čistí“ svoji zahrádku, může dostat i pětadvacetitisícovou pokutu. Před vypalováním trávy varují
i ochránci přírody. Zbytečně v ohni zahyne tisíce
rostlin, brouků a leckdy i ptáků.
Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestu
zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost
platí určitá pravidla a omezení:
• pálení musí být prováděno za dozoru osoby
starší 18-ti let
• na místě pálení musí být k dispozici hasební
prostředky v množství přiměřeném rozsahu

pálení (voda, lopaty, hasící přístroje apod.)
• ohniště je možno zřizovat pouze v bezpečné
vzdálenosti od budov a hořlavých
materiálů, po skončení pálení musí být
oheň uhašen a popel uložen na bezpečné
místo nebo zahrnut zeminou
• pálení je možné provádět jen za bezvětří
Na místě je samozřejmě i ohleduplnost vůči
sousedům, aby je zplodiny z pálení neobtěžovaly,
nebo neznehodnocovaly jejich majetek.
Právnické a podnikající fyzické osoby mají navíc podle zákona o požární ochraně povinnost nahlásit pálení biologického odpadu operačnímu
středisku územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru (tel.: 950 570 213).
Ondřej Kozák

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ve čtvrtek 5. února od 8 hod. do 16 hod. se konal
v naší škole zápis do 1. ročníku. Přišlo 33 předškoláčků z MŠ Brněnec, MŠ U Dvou sluníček v Brněnci
a několik dětí z obcí Bělá nad Svitavou a Banín.
Protože děti z obou školek navštívily v tomto
týdnu naši školu a seznámily se s prostředím zápisu, nikdo se nebál a všechny děti přišly s úsměvem.
Děti prokazovaly zdatnost v oblasti sluchového
rozlišení hlásek, výslovnosti, vyjadřování, matematických dovednostech. Byla zjišťována znalost
barev, geometrických tvarů a také zručnost při
zavazování tkaniček. Každý nám ještě zarecitoval básničku nebo zazpíval písničku, což se všem
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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moc podařilo. Děti se seznámily s interaktivní tabulí, kde byly připraveny omalovánky a vyzkoušely si, jak se s tabulí pracuje. Pomáhala jim děvčata
z 8. ročníku: Natálie Knötigová, Adéla Drábková
a Markéta Bednářová, kterým patří poděkování.
Po splnění všech úkolů byly děti odměněny dárky, které pro ně připravili žáci a ředitelství školy.
Při zkoušení se opět ukázalo, že největším problémem dětí je výslovnost a zručnost.
Zápis se vydařil a přejeme všem, kteří nastoupí 1. září do první třídy, aby byli vždy úspěšní jako
v tento den.
Mgr. Marcela Straková
5

BESEDA O AFRICE – SIAKA SHABBA TIOTÉ
Desátého února naši ZŠ navštívil Bc. Siaka Shabba Tioté, který pochází ze západní Afriky, z Pobřeží
slonoviny, aby žákům I. a II. stupně přednesl zajímavosti z Afriky.

Nejprve se pan Siaka představil a řekl něco málo
o sobě: kde se narodil a studoval, kde nyní žije
a pracuje. Pak nás seznámil s Afrikou. Ukázal nám,
kde bydlel, kde je největší chudoba a kde naopak
bydlí bohatí. Jako zajímavost nám ukázal jediné
místo Afriky, kde sněží. Po přednášce následovala
beseda, v níž žáci kladli otázky, na něž pan Siaka
velmi ochotně odpovídal. V závěru besedy jsme se
věnovali africkým tancům, při kterých jsme bubnovali na africké bubny různých velikostí.
Celá přednáška byla velmi zajímavá, děti s nadšením poslouchaly, besedu si užili žáci i učitelé.
Mgr. Eva Švancarová

BESEDA K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OSVĚTIMI
V uterý 27. ledna 2015 uplynulo sedmdesát let
od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. U příležitosti tohoto výročí
proběhla o den dříve beseda s naším kronikářem
panem Miroslavem Blaškou, který žákům 9. třídy
objasnil pohled na židovský národ od jeho počátků po současnost. V druhé části besedy žáci zhlédli
dokumentární ﬁlm o Osvětimi, který jim přiblížil
hrůzné skutečnosti, ke kterým za 2. světové války došlo. Na tato významná výročí bychom neměli
zapomínat, aby se již nikdy neopakovaly.
Panu Blaškovi chci na stránkách Občasníku poděkovat za ochotu a poutavé vyprávě-

ní, kterým naše žáky zaujal již podruhé v tomto
školním roce.
Mgr. Šípková Petra

CO JE NOVÉHO V MŠ MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
V předškolním období děti vstřebávají a zpracovávají spoustu informací. Osvojují si nepřeberné množství dovedností, které budou dále rozvíjet
během dalšího života. Hovořit s dítětem tak, aby
dospělému správně porozumělo, není vždy jedno6

duché. V naší MŠ se snažíme nabízet dětem činnosti, které jsou pro ně nejen zajímavé, ale také
obohatí jejich komunikační dovednosti, rozvíjejí
empatii a etické cítění.
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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KARNEVAL
Hned po jarních prázdninách jsme se těšili do
školky. Čekal nás karnevalový týden. Třídy jsme vyzdobili veselými barevnými klauny a girlandami.

Děti se připravovaly doma se svými maminkami,
které velmi pečlivě vymýšlely to správné oblečení.
Od úterního rána se „maskovalo“. Když byly všechny děti oblečené a natěšené, začala přehlídka masek. A že bylo na co koukat! Princeznami, piráty,
čarodějnicemi i zvířátky se to jen hemžilo. Nechyběly ani soutěže a společné tanečky a diskotéka.
Středeční dopoledne s námi strávily i maminky
s nejmenšími dětmi, které školku teprve okukují a zvykají si na nové prostředí. Pěkný zážitek jim
nástup do MŠ určitě usnadní.

KRMÍTKA

Víte, k čemu jsou potřeba slunečnice, mák, obilí, sádlo, tvrdé rohlíky a k tomu mísa, vařečka a šikovné ruce? K pečení tentokrát ne. Tohle všechno
potřebovaly děti k výrobě květináčků na krmení
ptáčků. Všechny děti přiložily ručičky k dílu, míchaly a hnětly a bylo hotovo. Naplněné květináčky
jsme potom zavěsili na školkové zahradě na stromy. Všem ptáčkům určitě chutnalo!

KNIHOVNA
Že kniha je náš velký kamarád, to víme všichni.
Víme také, že u nás v obci máme krásnou knihovnu, plnou zajímavých knih. Ve středu 11. března
se všechny děti z naší školky o tom přesvědčily.
I když nám začalo pršet na cestu, nevadilo nám
to a moc jsme se těšili na to, co si pro nás tento-

krát paní knihovnice připravila. Ukázala nám nové
knížky, vyzkoušela nás z pohádek a jmen spisovatelů. A naši předškoláci jí za odměnu zahráli
pohádku O Karkulce s vlastnoručně vyrobenými
loutkami. Děkujeme paní Ivanovové za krásné dopoledne a těšíme se na příští návštěvu.
Zápis nových dětí na školní rok 2015-2016 plánujeme na polovinu května.
Věra Vaňousová, ředitelka MŠ
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BESÍDKA K MDŽ PRO BRNĚNECKÉ SENIORKY
V MŠ U DVOU SLUNÍČEK
V úterý 10. března dopoledne jsme se všichni v naší školičce těšili na návštěvu našich milých
seniorek z Brněnce. Počasí nám přálo, sluníčko
se na nás všechny smálo. Děti s paní kuchařkou
a s paními učitelkami upekly šlehačkovou bábovku, makové řezy a pomáhaly nazdobit dobré trojúhelníčkové chlebíčky. A již začaly chodit první
návštěvnice. Všimli jsme si, jak jsou paní babičky
svátečně oblečené.
V devět hodin zazvonil zvoneček a besídka začala. Děti zazpívaly písničky „Maminky“, „Cib, cib,
cibulenka“, „Pod naším okýnkem“ a „Písnička
pro maminku“ za klavírního doprovodu. Při zpěvu se ťukalo ozvučnými dřívky, tleskalo, děj se
vyjadřoval pohybem. Při písních „Měla babka čtyři jabka“ a „Podej mi ruku svou“ děti krásně zatančily. Písničkovou pohádku „Šípková Růženka“
děti zahrály jako opravdoví herci v kostýmech
a s rekvizitami.

Básniček známe tolik! Vybrali jsme ty nejkrásnější: „Když“, „Povídám, povídám pohádku“, „První
pohádka“, „Přáníčko“, „Srdíčko“ a „Kytička z lásky“.
8

Děti je zarecitovaly pečlivě a srozumitelně, slovíčka pěkně plynula v rytmu veršů.
Na tanečky se děti převlékaly do různých úborů. Při písních z CD zatančily kovbojský „Country

tanec“, s mažoretskými hůlkami žádaly „Berušku“, aby jim půjčila tečku, při „Maminčině daru“
děvčata-maminky uspávala svá miminka, kluci-sportovci pak řádili při Werichově „Holduj tanci,
pohybu“ z gramofonové desky.
Slavnostní program vyvrcholil písněmi „Mamča vaří“ a „Výlet autobusem“. Děti se klaněly, babičky tleskaly, byla to nádhera. Pak děti babičkám
rozdávaly dárečky a přáníčka, které ve školce samy
vytvořily. Následovalo pohoštění již zmíněnými
dobrůtkami a společné povídání.
Všichni jsme si besídku užili ve výborné náladě, v klidu a pohodě, což můžete posoudit
i Vy na fotkách na našich stránkách www.msslunicka.cz. Děti vše předvedly s chutí, radostí a nadšením, naše milé babičky jim upřímně děkovaly
a s láskou se na ně usmívaly přes slzičky dojetí.
Ludmila Lujková
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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BESEDA A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V sobotu 21. 2. 2015 se v Lidovém domě konala beseda na téma „Dobrovolníkem v Keni“. Přednášejícím byl pan Filip Chládek, který pracuje
jako záchranář u zdravotnické záchranné služby
jihomoravského kraje. Beseda byla doprovázena
výstavou fotograﬁí s názvem „Život na Sahaře“,
kterou pro nás připravil fotograf Petr Švancara,
místní rodák, bydlící v nedalekých Letovicích.
Výtěžek z celé akce ve výši 1.000,- Kč se organizátoři akce rozhodli poslat na nemocnici
v Keni, která byla postavena z peněz organizace
Adra, jejímž dobrovolníkem je pan Chládek. V současné době se v této nemocnici každoročně střídají naši čeští lékaři a zdravotníci na pravidelných
humanitárních stážích.

Poděkování patří všem pořadatelům z řad skautů a skautek, oběma účinkujícím a všem přítom-

ným spoluobčanům. Budeme se těšit na další
příjemné shledání.
Mgr. Veronika Svobodová

25 LET OBNOVY SKAUTINGU V ČR
Český skauting si v letošním roce připomíná
25 let od své poslední obnovy, v pořadí již třetí
a doufejme že poslední.
Skautské středisko v Brněnci současně slaví
25. „narozeniny“ svého trvání. Děkuji touto cestou
všem, kteří s námi sdílí skautské ideály a podporují činnost našich oddílů. Poděkování patří především Obci Brněnec, dále pak celé řadě sponzorů,
příznivců a rodičů dětí. Vaše přízeň je pro nás tou

nejlepší motivací v našem snažení a proto se těšíme na další setkávání při různých příležitostech
a aktivitách veřejnosti naší obce.
Jan Datinský

BOBŘI V BRNĚNCI
Na sklonku loňského roku 2014 v prosinci byly
zjištěny prokazatelné stopy dočasného pobytu bobra evropského v katastrálním území naší
obce v prostoru u čistírny odpadních vod na břehu řeky Svitavy. Na ploše několika arů je poškozen
náletový porost vrb a olší, zřetelné jsou stopy po
odtažení celých stromků do řeky a k vidění jsou
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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desítky nahlodaných kmenů. K aktivaci bobrů podle stáří stop došlo ve dvou etapách, ta poslední pravděpodobně v měsíci listopadu nebo
začátkem prosince.
Prostor nyní monitorují členové 30. oddílu skautů Brněnec. V měsících lednu až březnu nebyly zaznamenány žádné čerstvé stopy. Pravděpodobně
9

se jednalo o jakousi průzkumnou návštěvu při vyhledávání nového teritoria.
Bobr byl na území ČR téměř vyhuben asi v polovině 19. století stejně jako v jiných částech střední Evropy. V posledních zhruba dvou desítkách let
se bobr opět navrací. Potomky původních bobrů lze nalézt pouze na Labi. Další šíření probíhá
z Polska a Rakouska a je důsledkem reintrodukce bobra prováděné ochránci přírody. Ti se radují narozdíl od vodohospodářů, kterým naopak
přibývají starosti.

Bobr evropský je přesto stále kriticky ohroženým druhem s přísnou ochranou dle zákona. V minulosti byl loven (ale i chován) pro vysoce kvalitní
kožešinu a žádané aromatické výměšky žlázy, které se uplatňovaly v lékařství a kosmetice. Ceněné
bylo i maso.
Bobr evropský – Castor fiber je druhý největší hlodavec světa po americké kapibaře. Váží
až 30 kg, živí se bylinami, větvičkami a lýkem měkkých dřevin. Rád navštíví i pole s úrodou kukuřice
či řepy. Vyhovuje mu mírně tekoucí a dostatečně
hluboká voda, v opačném případě si hladinu zvedá pomocí hrází. Obydlí si staví v březích pod zemí
nebo v umělých „hradech“. Tyto opouští po setmění a „domů“ se vrací za svítání. Žije v rodinných koloniích. Mláďata (2 až 5) se drží matky až do dvou
let, potom zakládají vlastní rodinu.
Informace byly získány z internetových stránek,
kde najdete spoustu dalších zajímavostí.
Jan Datinský

DEN SESTERSTVÍ
Den sesterství je mezinárodní den přátelství,
který slaví skautky celého světa 22. února. Tohoto
dne se narodil zakladatel skautingu sir Robert Baden-Powell a jeho žena Olave Baden-Powell. Podstatou tohoto svátku je přátelství a všem skautům
připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami
a bratry, a to bez ohledu na to, z jaké země pochází, či jakou mají barvu kůže, jaké vyznávají náboženství, kolik je jim let, nebo jaké jsou národnosti.
My jsme letos slavily nejen Den sesterství, ale
také 25 let skautingu v Brněnci. Z 13. na 14. února 2015 jsme přespávaly v místní tělocvičně, hrály
jsme hry, vyráběly (CO?), starší družina Levandulí
nám předvedla divadelní scénku, promítaly jsme
si různé prezentace o skautingu. Přespávací akci
10

jsme ukončily druhý den procházkou s různými
úkoly a rébusy. Jako odměnu naše družiny, starší
Levandule a mladší Ostružinky, dostaly sladké čokoládové překvapení.
Katka Blažková
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VZDĚLÁVÁNÍ PO SKAUTSKU
Přestože mnozí z nás skautují už pěknou řádku
let, stále máme chuť se dále vzdělávat a o své zkušenosti se dělit. Proto se tradičně v první části roku
účastníme vzdělávacích akcí pro dospělé – v lednu víkendového ekumenického semináře v Praze
a zjara semináře na Petrově v Brně. Brněnský seminář slavil 25. výročí, a i my mohli být 7. března přitom. Kromě jiného byl velký prostor věnován
především spiritualitě a zdůraznění potřeby formovat vztahy a duchovní hodnoty, o čemž nám
zasvěceně přednášeli přední odborníci – Marek
Orko Vácha a prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
I oni byli od dětství skauty.
Kromě těchto nadstavbových vzdělávacích aktivit máme samozřejmě interní systém vzdělávání, který je pro práci ve družině a oddíle závazný.
První stupněm je rádcovský kurz, následuje kurz
čekatelský a vůdcovský. Každý z těchto kurzů se
většinou skládá z několika víkendů (seznamovací,

závěrečný apod.) a letního tábora. Na závěr se pak
skládá zkouška a absolvent obdrží dekret, který
ho opravňuje k vykonávání dané činnosti v oddíle. Jsme proto rády, že jedna z našich skautek

– Rozárka Urbánková – zahájila svoji vzdělávací
cestu na rádcovském kurzu. Jaké jsou její dojmy
a pocity se dozvíte na následujících řádcích a my ji
přejeme úspěchy ve zdolávání dalších stupňů.
Alena Opršalová

RÁDCOVSKÝ KURZ PERUN
je skautský vzdělávací kurz, kterého jsem
se zúčastnila. Začal zahajovacím odpolednem
10. 11. 2014 a skončil závěrečným zkouškovým víkendem 12. až 14. 12. 2014. Zkoušky obsahovaly
7 písemných testů a 4 ústní zkoušky. A k čemu tento rádcovský kurz vlastně slouží? Je to kurz, na kterém se naučíte vést skautskou družinku.
Na příklad co dělat, když mám v družince postižené dítě:
• jak se zachovat, když dítě odporuje: psychologie
• co udělat když se někdo zraní: zdravověda
• co je potřeba při organizování akce: zajistit pobyt, organizaci a pod.
Kurz organizovali skauti z Brna, kde byly i předBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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nášky. Na víkendy jsem také musela přijet do Brna,
ale odtud jsme odjeli do nějaké vesnice nebo města v okolí. Přespávali jsme na farách (kde to bylo
pravda příjemnější), ale také jsme jednou přespali v chatkách (my jsme měli v chatce myš, která nám snědla čokoládu). Celkově byly 3 víkendy
a 4 přednášky. V průběhu celého kurzu jsme dostávali „handouty“ – papír s už vypsanými potřebnými body.
Rozhodně jsem ráda, že jsem na tento rádcovský kurz jela, protože mi dal hrozně moc zkušeností, nápadů a spoustu nových kamarádů.
Rozárka Urbánková
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NOVÝ TURISTICKÝ ODDÍL TJ JISKRA BRNĚNEC
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu na
čerstvém vzduchu do nově vznikajícího turistického oddílu. Podařilo se nám navázat spolupráci
s Ing. Ditou Urbánkovou, Ph.D., poradkyní pro výživu a zdravý životní styl, instruktorkou a lektorkou Nordic Walkingu (severské chůze s holemi)
a jeho rozšířené verze Priessnitz Walkingu (obohacené o rehabilitační dechové techniky a parciální
ochlazování končetin podle Vincenze Priessnitze).
Tyto pohybové aktivity jsou nejpřirozenější a zároveň nejúčinnější z hlediska zdravotního přínosu,
případně i redukce váhy. Jsou vhodné téměř pro
všechny věkové i výkonnostní kategorie občanů,
včetně lidí se zdravotními omezeními, pro které je
jakýkoliv jiný sport nepřijatelný a přetěžující.
Předpokládáme, že náplní činnosti turistického
oddílu by byly (podle zájmu):
• Individuální i skupinové lekce Nordic a Priessnitz Walkingu (výukové lekce, kondiční vycház-

ky, jednodenní výlety a sportovně-relaxační
víkendové pobyty).
• Vzdělávací a sportovní akce určené pro nejširší
veřejnost.
• Besedy a přednášky zaměřené na problematiku
výživy a pohybu.
Nordic Walking hole je možné si půjčit. Kontakt
na Ing. Ditu Urbánkovou, Ph.D. – tel.: 737 513 000,
e-mail: urbankovadita@seznam.cz
O pořádání jednotlivých akcí dle Vašeho zájmu
budete informováni na vývěskách v obci:
TJ Jiskra Brněnec před Sokolovnou, v prodejně
Qanto a vedle pivnice Na Kovárně).
Mgr. Alena Popelková

NĚCO MÁLO Z DĚNÍ U VOJANOVCŮ, ALE HLAVNĚ POZVÁNKY
1. Pokud se vám Občasník dostane do rukou
do 28. března, srdečně vás večer zveme do Lidového domu na představení DS Vicena Ústí nad Orlicí, který uvede komedii Oldřicha Daňka Hříčky
o královnách. Předprodej vstupenek (80,-Kč) bude
v drogerii M.CH. od 23. března.
2. Dále chceme naše spoluobčany pozvat na XII.
ročník Sněhového Brněnce – program je v Občasníku přiložen. Nebývalý zájem o naši přehlídku nás
nesmírně těší a především zavazuje. Letos uvidíte ve dnech 9. až 12. dubna celkem 8 soutěžních
představení a 2 představení mimosoutěžní. Celá
přehlídka bude náročná jak organizačně, tak časově, ale jsme přesvědčeni o zdárném a bezproblémovém průběhu. Věřte, že se k nám soubory
12

těší nejvíce na vás – skvělé publikum, které je
v Brněnci už od první přehlídky v r. 2004 hodnoceno v superlativech. Bližší informace budou včas
na plakátech.
3. Podařilo se nám dle divácky úspěšného ohlasu představit vedle „starých“ zkušených ochotníků také pár nových a mladých tváří v jiném žánru
amatérského divadla – ve scénickém čtení knihy Evžena Bočka Poslední aristokratka aneb Jak
je důležité míti rodokmen. Tuto cestu si souběžně s dosud hranou činohrou DS E. Vojana Brněnec
vybrala tak zvaná „Přípravka“ a věříme, že bude stejně úspěšně pokračovat. Premiéra i repríza
v Lidovém domě byly naším publikem úspěšně
přijaty a máme už teď nabídky na zájezdová
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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představení (Chvaletice, Konice). Stejně tak
s představením komedie Dobře rozehraná partie
stále zajíždíme do různých obcí a už jsou stanove-

ny termíny na další zájezdy (nejbližší 27.3. Fabrika
SY aj.) až na letošní podzim.
Milada Pavlasová

PROGRAM XII. SNĚHOVÉHO BRNĚNCE 2015
Čtvrtek 9. dubna 2015
Evžen Boček
scénické čtení
19.30 mimosoutěžní DS E. Vojana BRNĚNEC
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
komedie
aneb Jak je důležité míti rodokmen

Pátek 10. dubna 2015
8.30

Chvaletické divadlo JEN TAK
CHVALETICE

10.30

Spolek div. ochotníků Heyduk
PŘEDHRADÍ

18.00

Doveda SLOUPNICE

20.30

DS E. Vojana BRNĚNEC

Jaromír Kincl, Zdeněk Smetana
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
Zdeněk Kozák
ČÁRY BÁBY COTKYTLE
aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda
Mária Křepeláková
FILUTA PEPÍNO
Stefan Vögel
DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE

pohádka
pohádka
komedie
komedie

Sobota 11. dubna 2015
10.00

Divadelní klub MAKOV

14.30

DS Zmatkaři DOBRONÍN

17.30

Divadelní soubor MĚSTEČKO
TRNÁVKA

20.30

DS Kantoři MIKULOVICE

Karel Čapek
MATKA
Jim Cartwright
DVA
Eduardo Rovner
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Jean-Marie Chevret
ODJEZD NEJISTÝ

drama
hořká
komedie
komedie
komedie

Neděle 12. dubna 2015
10.00
14.30

mimosoutěžní DK při ZŠ BRNĚNEC
Vratislav Marek, Zdeněk Troška
MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
PRINCEZNA ZE MLEJNA
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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pohádka
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE BRNĚNEC
20 LET ZALOŽENÍ KATEGORIE JPO III
V roce 1994 došlo k rozdělení jednotek požární
ochrany do kategorií JPO I, JPO II, JPO III, JPO IV,
JPO V, JPO VI.
JSDHO Brněnec je zařazena do kategorie JPO III
s rozšířenou působností pro okolní obce, kde podle
poplachového plánu a závažnosti situace krajské

operační a informační středisko (KOPIS) jednotku
vysílá k případným událostem.
Výjezd jednotky je do 10 minut od vyhlášení
poplachu.
Kozák Ondřej, velitel JSDHO Brněnec

Spodní řada zleva: Neudert Jiří, Kozák Ondřej, Čuhel Petr
Horní řada zleva: Štrof Milan – st., Kopecký Jaroslav, Kubín Eduard, Nečas Jaroslav, Kolář Libor, Neudert Jaroslav
Na fotograﬁi chybí: Janků Jan, Reinberk Marek, Kubín Tomáš, Juránek Jiří, Štrof Milan ml.

Od 1. 1. 1994 celkem 210 výjezdů
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V OBCI: 143 výjezdů – 20 požárů

MIMO OBEC: 67 výjezdů – 47 požárů

111 technických zásahů
6 taktických cvičení
3 prověřovací cvičení
3 dopravní nehody

12 technických zásahů
5 taktických cvičení
2 dopravní nehody
1 planý poplach
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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CÍTÍTE SE NA JAŘE UNAVENI?
Mám pro vás několik tipů jak po zimě načerpat
novou energii. Na jaře se mění náš biorytmus, tělo
se probouzí k větší aktivitě a často mu schází energie. Základem jsou vitamíny a důležité živiny –
zkuste vynechat tučná jídla, bílé pečivo nahraďte
celozrnným. Vitamíny můžete zkusit doplnit zelným salátem s mrkví, popř. vitamínovými doplňky
z lékárny. Nezapomínejte na pitný režim – sladké
šťávy a džusy nahraďte vodou s citronovou šťávou
a bylinnými čaji (vhodný je třeba kopřivový nebo

březový čaj). Dopřávejme tělu v tomto období
dostatek spánku, ať může zregenerovat. Fyzické
zdraví posílíme i pohybem – svižná chůze v přírodě nám pomůže ke zpevnění těla a udržení kondice. Zároveň se při pohybu vyplavují „hormony
stěstí“, které působí na osvěžení naší mysli. Pokud
nám přeje počasí a bude při procházce svítit slunce, doplníme stravu o vitamín D, kterého má naše
tělo po dlouhé zimě nedostatek.
Pharm Dr. Lenka Klementová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví významná
životní výročí v prvním pololetí roku 2015. Přejeme jim do dalších let
hodně štěstí, zdraví a radosti ze života.

Báčová Věra
Nováková Ema
Štěpánová Božena
Bauerová Jarmila
Jedlínský Miroslav
Petruželka Jiří
Holasová Julie
Bomberová Ludmila
Klimek František
Čuhel Oskar
Kabát Vlastimil
Koloc Ladislav
Schmachtelová Waltraut
Opatřilová Jarmila
Dočekalová Jarmila
Opatřil Zdeněk
Schlöglová Olga

80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let

Bártová Marta
Trtílek Karel
Král Oldřich
Kabátová Zdeňka
Štěpánová Hedvika
Najmanová Waltraut
Andrlíková Jarmila
Vejdová Marie
Mikolín Oldřich
Koudelková Marie
Přikrylová Olga
Vaněk Jan
Havlíčková Věra
Nečas Vladimír
Pospíšilová Růžena
Adámková Arnošta

84 let
84 let
84 let
84 let
84 let
86 let
87 let
88 let
88 let
88 let
89 let
89 let
90 let
90 let
92 let
94 let

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konﬂiktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této
rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky na Obecní úřad.
Sociální komise a Obecní úřad Brněnec
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK

01/2015
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Pro sbírku „POMOZTE DĚTEM“ bylo v rámci talkshow „Snadné je žít“
Kristýny Pavlasové vybráno 7 tis. Kč. Marcela Augustová, která byla hostem
pořadu, navýšila tuto částku o 3 tis. Kč. Šek z Brněnce v hodnotě 10 tis. Kč
bude předán v sobotu 4. dubna 2015 v přímém přenosu České televize.

KALENDÁŘ AKCÍ
DIVADLO „HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH“
Lidový dům
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
29. 3. 2015
14.00
Lidový dům
SNĚHOVÝ BRNĚNEC
9. - 12. 4. 2015
Lidový dům
28. 3. 2015

19.30

18. 4. 2015

8.30

18. 4. 2015

13.00

16. 5. 2015

začátek bude upřesněn

Celorepubliková akce „UKLIĎME ČESKO“
VÝSTAVA VÍN S CIMBÁLKOU
Lidový dům
DIVADLO „POSLEDNÍ ARISTOKRATKA“
Lidový dům
MÁJOVÉ ODPOLEDNE
Evangelický kostel
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Sportovní hriště
DĚTSKÝ DEN
Areál pod komínem
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE
Sportovní hriště

13. 5. 2015

14.00

6. 6. 2015

14.00

13. 6. 2015

13.00

20. 6. 2015

14.00

29. 8. 2015

13.00 DEN OBCE BRNĚNEC

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH
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