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ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI
Od vydání posledního čísla Občasníku uběhlo
několik měsíců a za ten čas se v naší obci mnohé událo. Hned 2x se v tomto čase konalo veřejné zasedání Obecního zastupitelstva. Poprvé
dne 11.6.2015, aby na svém jednání projednalo
a schválilo mimo jiné i závěrečný účet obce za rok
2014 a obecně závaznou vyhlášku č.3/2015, stanovící systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce (o tom podrobněji
na jiném místě Občasníku). Diskutována byla možnost případného položení optických kabelů v obci
komerční ﬁrmou. Umožnilo by to rychlejší práci na
internetu a kvalitní sledování televizního vysílání
(o podmínkách opět na jiném místě Občasníku).
Diskutována byla i účelnost našeho členství v Mikroregionu Brněnec. K rozhodnutí však nedošlo.
Rozhodnuto ale bylo pokračovat v jednání o instalaci protipovodňového varovného systému. V rámci něho by měl být rekonstruován i obecní rozhlas.
Schváleno bylo i obnovení jednání starosty se zástupci Březová nad Svitavou o možnosti výstavby
(dobudování) chodníku mezi Moravskou Chrastovou a Březovou nad Svitavou.
Zastupitelé a přítomná veřejnost byli informováni o aktuálním dění v obci a probíhajících pracích na majetku obce.
Co se tedy v obci konkrétně děje?
Dokončeny byly náročné opravy domu čp. 104
a jeho okolí v Mor. Chrastové. Kompletní rekonstrukcí prošel jeden byt a ve dvou proběhly úpravy sociálního zařízení. Celý objekt byl připojen
na splaškovou kanalizaci, provedena byla svislá hydroizolace základů severní stěny. Zbourány
byly polorozpadlé kůlny za domem a rekonstrukcí prošla celá opěrná zeď ve dvoře včetně osazení
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nového plotu a zábradlí podél cesty ke kostelíčku. Průběžně pokračují úpravy na sběrném dvoře.
Na železnou konstrukci haly je nainstalován nový
plášť. Odstranili jsme náletové dřeviny v části přiléhající k náspu železniční zastávky a je zde nataženo nové oplocení. Nové oplocení budujeme i ze
strany příjezdu ze státní silnice. Celý prostor před
ním bude upraven a k parkování bude sloužit jen
těm, kteří k němu budou mít oprávnění.
Podstatnou rekonstrukcí prošel i opěrný taras
u „Domu služeb“ čp. 30 v Brněnci.
Celá léta zarůstal nedaleký chodník ve směru na
osadu Půlpecen tak, že si mnozí spoluobčané jistě
ani nevzpomenou, že tam nějaký byl. Nyní ho postupně uvolňujeme od náletových křovin a čistíme
tak, aby opět mohl sloužit veřejnosti.
Na splaškovou kanalizaci jsme napojili další dosud nepřipojený objekt – dům čp.4 v Brněnci.
V budově základní školy v Mor. Chrastové
a v mateřské škole „U Dvou sluníček“ v Brněnci v současné době probíhají nezbytné stavební
úpravy části sociálních zařízení.V prvně jmenovaném objektu nás čeká ještě poměrně nákladná
oprava střechy.
V tomto čase vrcholí i práce na zateplení severní a částečně i východní strany budovy Lidového
domu. Předcházelo mu nezbytné odizolování suterénu proti vlhkosti a opravy zdiva, které bylo
místy tak „vytrávené“, že škvírami v něm bylo z jeviště vidět ven.
Každý občan, návštěvník nebo jen náhodný projíždějící naší obcí si nemohl nepovšimnout květinové výzdoby, která už víc jak měsíc krášlí Park
plukovníka Čejky a část oplocení OÚ.
Jako náš velký úspěch lze hodnotit získání
dotace na celkové zateplení budovy a výměnu
všech oken a dveří pláště ZŠ v Brněnci v mimořádBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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ně vypsané dotační výzvě. Ještě větším úspěchem
pak je získání dotace na přestavbu domu č.p. 42
v Moravské Chrastové na „Dům s pečovatelskými
byty“. Po proběhnutí všech nezbytných zákonných
postupů zahájíme fázi realizace tak, aby práce
na škole byly dokončeny ještě na podzim tohoto
roku. Při předpokládaném průběhu by se nájemníci do domu s pečovatelskými byty měli stěhovat
na sklonku roku 2016.
Mimo pravidelný tříměsíční interval se zastupitelstvo obce sešlo ještě dne 30.6. Důvodem byla
potřeba urychleně projednat žádost obce o bezplatný převod pozemků státu do majetku obce.
Jedná se o pozemky ležící ve strategické oblasti,
ve středu obce a bylo v jejím zájmu je získat.
I ve sféře kulturní, společenské i sportovní se
v obci stále něco děje. Přehlédnout nelze úspěšné uspořádání už XII. ročníku krajské divadelní
přehlídky „Sněhový Brněnec“ a 3. ročníku „Výstavy moravských vín“. 15. května jsme vzpomínkovou akcí u OÚ oslavili 70 let od ukončení válečných

hrůz 2. svět. války u nás v Brněnci. 24. května jsme
ve spolupráci s Březovou nad Svit. připravili pro
děti i veřejnost cyklistický závod s atraktivním doprovodným programem na nově propojených cyklostezkách.
31. května naši skauti pořádali už tradiční májové odpoledne v areálu evangelického kostelíka.
13. května hasiči z SDH pořádali v areálu „Pod Komínem“ Dětský den. Pro děti a jejich rodiče hned
následující sobotu obec a TJ Jiskra zorganizovali společné sportování. Konaly a konat se budou
i různé další akce. Vyvrcholením aktivit organizací a spolků působících v obci by měl být opět „Den
obce Brněnec“, kterému svoji záštitu propůjčil
hejtman Martin Netolický. Datum konání je stálé
– poslední sobota v srpnu a zlatým hřebem bohatého programu bude letos pražská kapela LAURA
A JEJÍ TYGŘI. V případě potřeby jsou podrobnější
a aktualizováné informace o dění v obci přístupné
na našich internetových stránkách.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

AKTUALITY
Pardubický kraj spustil nový dopravní portál
www.dopravapk.cz, na kterém najdete užitečné informace o dopravní situaci (nehody, uzavírky, hustota dopravy apod.), určený především pro
tablety a chytré telefony.
Obec Brněnec spolupracuje v oblasti sociálních
služeb se svitavskou Charitou. Z kapacitních důvodů je nutno zmapovat zájem našich občanů o tyto
služby - pokud máte aktuální zájem nebo zvažu-

jete využití sociálních služeb do budoucna, sdělte
nám tuto informaci na Obecním úřadu do konce
srpna 2015 osobně nebo na tel. čísle 461 523 811.
Letos se narodilo v naší obci málo dětí, za první pololetí byly zapsány do matriky v Brněnci pouze tři. Vítání občánků se proto letos konat nebude,
naše malé spoluobčany narozené v roce 2015 přivítáme mezi nás až v roce příštím.
Eva Kozáková

NOVÁ VYHLÁŠKA O KOMUNITNÍM KOMPOSTOVÁNÍ
Odpady, jejich třídění a likvidace se postupně
stávají velmi významným prvkem v oblasti obecní samosprávy. V obci Brněnec jsou schválené tři
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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předpisy, týkající se této oblasti. V první řadě je
to Vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, tj. platba 500,- Kč za občana s trvalým pobytem v obci.
Další, letos schválená vyhláška č.1/2015 stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
a nakládání se stavebním odpadem. Většina z nás
již poctivě třídí plast i sklo a velkoobjemový nebo
nebezpečný odpad vozí do sběrného dvora. Novinkou, která z této vyhlášky vyplývá, je pro občany třídění biologického odpadu, kam patří
zbytky jídel rostlinného původu, kávový odpad,
čajové sáčky, obilniny, tráva, květiny, listí, seno,
piliny a stonky rostlin. V obci máme rozmístěny tři
hnědé kontejnery u bytovek v Brněnci, Moravské
Chrastové a na „Vyhlídce“, kam lze biologický odpad ukládat. U rodinných domků se zahrádkami
předpokládáme, že dochází ke kompostování uvedeného odpadu na domácích kompostech.
Důležité je ovšem vzniku biologického odpadu předcházet. Na základě toho byla v souladu
s platnou legislativou schválena na jednání Zastupitelstva v červnu 2015 Vyhláška č.3/2015,

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
Zjednodušeně řečeno, posekanou trávu, kterou
nejde využít jinak (na seno, ke krmení hospodářských zvířat a pod.), lze uložit na místě k tomu určeném – na ploše za ČSAD v Moravské Chrastové.
Tato zelená hmota bude přeměněna na tzv. zelený kompost a nestane se tak odpadem. Zelený
kompost využije obec k údržbě a obnově zelených
ploch v obci. Možnost uložit takto posekanou trávu má nejen obec, ale i občané.
Život a naši zákonodárci nám přinášejí stále
nové podněty, není proto vyloučeno, že se bude
nyní nastavený systém ještě měnit a vylaďovat.
Prosíme občany, aby odpad třídili v co nejvyšší
možné míře, protože doplatky obce na svoz komunálního odpadu jsou vysoké a nikdo z nás jistě
nechce zvyšovat poplatek občanům. Budeme tak
šetřit nejen životní prostředí, ale i obecní pokladnu a v neposlední řadě své peněženky.
Eva Kozáková

BYTOVÝ FOND OBCE BRNĚNEC
Obec Brněnec vlastní 83 bytů. K měsíci červenci 2015 jsou nájemníky obsazeny 73 byty.
V měsíci červnu byly provedeny rozsáhlé opravy a ukončena rekonstrukce bytu v domě čp. 104.
V rekonstrukci a opravách dalších domů a bytů
budeme pokračovat tak, jak nám dovolí rozpočet
obce i úspěšnost v získávání dotací.
V měsíci květnu zajistili zaměstnanci obce odvoz nepořádku, který po sobě v minulosti zanechali neseriózní nájemníci z domu č.p. 76, když
tento dům opouštěli. V současné době je tento
dům plně obsazený.
Od 1. 7. 2015 vstoupil v účinnost Domovní řád
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obce Brněnec, který je v obecních bytových domech vyvěšen. V měsíci červenci a srpnu se budou
postupně konat domovní schůzky. Jejich předmětem je např. projednání domovního řádu, zpráv
z preventivních požárních prohlídek, dodržování
jednotlivých ustanovení nájemních smluv, náměty a připomínky nájemníků atd. atd.
Postupně je s jednotlivými dlužníky sjednáván
způsob úhrady jejich dluhu na nájemném.
Pevně věříme, že v příštím období bude dlužníků ubývat a spokojených nájemníků přibývat.
Mgr. Alena Popelková
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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VY NEBO ONI?
Z iniciativy skautů a především Honzy Datínského vznikl v Brněnci pokus o květinovou výzdobu.
Pokus proto, že jsme nevěděli, jak dlouho odolá
vandalům, kteří se pravidelně v naší obci starají o „zkrášlení“ životního prostředí. První den po
instalaci si někdo „vypůjčil“ z truhlíku u kapličky
jednu sazenici - asi mu doma chyběla. Truhlíky na
plotu obecního úřadu čelily hned několika útokům. Při posledním z nich už to jeden nevydržel
a musel být odstraněn úplně.
Abychom nebyli negativní – rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim spoluobčanům,
kterým není lhostejné okolí jejich domu, a i když
se jedná o obecní pozemky, pravidelně o ně pečují. Samozřejmé to není, protože stále více lidí zaujímá postoj - to je obecní, ať se starají. Naštěstí je
mezi námi dost lidí, kteří pochopili, že obecní neznamená cizí, ale naše.
Události posledního týdne nás přinutily tento
článek ještě doplnit. To měli naši vandalové opět
navrch. Nejenže zničili další muškáty u Obecního

úřadu, ale v parčíku plk. Čejky zanechali opravdovou spoušť. Zničili několik truhlíků a další dokonce hodili na ozdobnou mříž studny, naházeli
několik popelnic do kašny s fontánou, pobořili kus
zídky u školní jídelny a její části odnesli přes silnici a naházeli do parčíku atd. Spoušť po sobě zanechali i po cestě ke koupališti. Tentokrát to opravdu
přehnali a škoda přesáhla 5 000,- Kč. Případ vyšetřuje Policie ČR a pachatelé se tak vystavují trestnímu stíhání. Zástupci obce také nechtějí situaci jen
tak přejít.
Nevíme, proč to jinde jde a u nás ne? Naprosté většině z nás se upravená obec s výzdobou líbí
a její poškozování jí vadí. Je otázkou, co nosí v hlavě těch pár jedinců, pro které je ničení a vandalismus jediným životním potěšením? Jisté je,
že by měli pocítit, že do civilizované společnosti
nepatří…
Eva Kozáková
Blahoslav Kašpar

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVITAVA – KDO JSME,
CO DĚLÁME A CO PŘIPRAVUJEME

Místní akční skupina Svitava (MAS) byla založena v roce 2006 z iniciativy starostů obcí Mikroregionu Svitavsko a Mikroregionu Brněnec. MAS má
působnost na území obou mikroregionů, které zaujímá plochu 332 km2 s více jak 30 tisíci obyvateli
bydlícími ve 27 obcích, mezi nimi i městy Svitavy
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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a Březová nad Svitavou. MAS patří mezi neziskové
organizace a je společenstvím občanů, soukromé
podnikatelské sféry, veřejné správy (obcí, mikroregionů) a neziskových organizací. MAS se významně podílí na rozvoji venkova, zemědělství
a získávání ﬁnanční podpory z EU a z národních
programů pro svůj region. Základním cílem MAS
je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů
je také aktivní získávání a rozdělování dotačních
prostředků. V současné době existuje na území ČR
zhruba 180 místních akčních skupin.
5

Místní akční skupina pracuje na principu LEADER, což je metoda propojující aktivity, které rozvíjejí venkovskou ekonomiku, jejichž hlavním cílem
je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby,
kulturní a společenský život. Metoda LEADER je
založena na principu zdola – nahoru, což znamená, že veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských
subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně
řízené krajskou, státní nebo evropskou politickou
mocí shora. Čím více subjektů je v MAS zapojeno,
tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost MAS.
Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále využívána metoda
LEADER. Podpora MAS bude v novém dotačním
období 2014 – 2020 rozšířena i na část Evropských
strukturálních a investičních fondů, přes které
bude možné využít metodu LEADER, nově nazývanou Komunitně vedený místní rozvoj. Uplatnění
komunitně vedeného místního rozvoje bude možné u naší MAS, kromě Programu rozvoje venkova
(PRV), také v Integrovaném regionálním operačním programu (pod Ministerstvem pro místní rozvoj) a v operačním programu Zaměstnanost (pod
Ministerstvem práce a sociálních věcí).

CO JIŽ MAS SVITAVA DOKÁZALA?
Místní akční skupina Svitava v programovém
období 2007 – 2013 získala pro své území dotační
prostředky ve výši 20 mil. Kč, které byly následně
na základě žádostí o dotaci přerozděleny jednotlivým žadatelům, a to zejména obcím, zemědělským podnikatelům i neziskovým organizacím.
Celkem bylo schváleno k dotační podpoře 63 vybraných žádostí, z toho se realizovalo 57 projektů, na které byly rozděleny výše uvedené dotační
6

prostředky. Pro začátek fungování MAS jsou to výsledky prokazující její schopnost účelně rozdělovat
ﬁnanční prostředky na svém území a tím napomáhat jeho rozvoji. Dnes, po osmi letech fungování,
je naše MAS zkušenou organizací, která zcela jasně
prokázala užitečnost a smysluplnost své existence.
Tato skutečnost se také potvrzuje tím, že v novém
programovém období 2014 – 2020 budou k rozdělování prostřednictvím MAS poskytnuty několikanásobně vyšší dotační prostředky. Poskytovat
dotace bude možné nejen z PRV, ale nově i ze zmíněných operačních programů. Pro naši MAS se
pro období do roku 2020 předběžně počítá
až s 90 miliony Kč.
Operační program Zaměstnanost bude podporovat projekty vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a dále k sociálnímu
začleňování a boji s chudobou. Integrovaný regionální operační program bude podporovat aktivity, které povedou ke zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy, ke zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucích k sociální inkluzi, ke vzniku nových a rozvoji existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání, ke zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního
učení. Program rozvoje venkova bude sloužit především pro zemědělské a lesnické podnikání a zásahy do krajiny.
Pro následující roky se tak otevře možnost získat dotace pro mnohem více žadatelů. Čerpat dotace na své projekty budou
moci obce, neziskové organizace a spolky
(např. SDH, TJ, sdružení myslivců, charita),
církve, zemědělští i jiní podnikatelé a další subjekty. Proto vyzýváme všechny, kteří
mají zájem využít možností získání dotace,
aby se s důvěrou na nás obrátili. MAS poskytuje konzultace a poradenství zcela bezplatBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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ně. Vzhledem k tomu, že se pro jednotlivé
operační programy teprve ﬁnální podoba
podmínek pro čerpání dotací upřesňuje, doporučujeme všem zájemcům, aby sledovali
naše webové stránky (www.massvitava.cz),
kde již jsou, a nadále budou, zveřejňovány
veškeré informace, týkající se dotací a možností jejich získání.
Každý, kdo by měl zájem se také aktivně
podílet na rozvoji našeho území, je vřele

vítán. Každý se může stát členem MAS Svitava a zapojit se tak do rozhodování a určování priorit pro co nejlepší rozvoj našeho
venkova.
V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu
týkajícího se členství nebo čerpání dotací
v území naší působnosti je vám k dispozici
tým MAS, a to: Stanislava Vaněčková, tel.:
606 931 111 a Petr Škoda, tel.: 775 974 253.

PODĚKOVÁNÍ, ANEB „KDYŽ SE RUKA K RUCE VINE,
TAK SE DÍLO PODAŘÍ“
Bezmála čtyřicet let chodili a jezdili obyvatelé domu č. 50 v Brněnci po
příjezdové komunikaci – diplomaticky řečeno - velice problematické kvality. Oprava, vzhledem k rozsahu prací, se zdála být příliš velkým soustem.
Před zhruba dvěma roky, s nadějí v nové vedené obce, byl na veřejném
zasedání zastupitelstva vznesen požadavek na zahrnutí rekonstrukce
komunikace do plánů příštích let. V situaci, ve které se tehdy obec nacházela, to byl požadavek do budoucnosti dost vzdálené.
A ejhle – je konec roku 2014 a přání z říše snů, je skutečností. Čí zásluhou
a komu se sluší poděkovat? Všem, kteří se větší či menší měrou na rekonstrukci podíleli.
Na prvním místě vedení obce, z jehož iniciativy se celá věc dala do
pohybu,jejím zaměstnancům a samozřejmě pracovníkům specializovaných
ﬁrem. Nemalou měrou pak obyvatelům domu, kteří kromě ﬁnanční
spoluúčasti všech 54 bytů, zde s překvapivým nasazením, bez ohledu na
věk, mnohdy s obavou, že potřebné ještě nebo už nezvládnou a jako za
časů minulých, odpracovali 300 hodin.
Takže, co říci na závěr? Veliké poděkování všem, kteří jste pomohli
uskutečnit dílo, které se zdálo být na začátku téměř neuskutečnitelné.
Ať příjezdová komunikace k domu č. 50 slouží ke spokojenosti všech,
kteří ji užívají.
Obyvatelé domu – Společenství pro dům v Brněnci 50
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 V MŠ MOR. CHRASTOVÁ
Květen i červen jsme si v naší MŠ pěkně užili.
Každý týden jsme pro děti připravovali zábavné
i poznávací aktivity.

zakončeno na zahradě MŠ, kde pan hajný dětem
ukázal různé paroží a pomohl dětem vyrobit stromy z přírodnin. Nakonec byly děti po zásluze odměněny medailemi za šikovnost.
Ve čtvrtek 21.5. jsme s dětmi navštívili koncert
Jaroslava Uhlíře, který se konal ve Svitavách. Koncert se nám velice líbil. Jak by ne. Uslyšeli jsme
všechny známé písně, z ﬁlmových pohádek a také o zvířatech a dětech , které složili společně se
Zdeňkem Svěrákem. A protože jsme seděli v první
a ve druhé řadě, společně jsme s panem Uhlířem
zazpívali i do mikrofonu.

V rámci našeho ekologického projektu nás 19.5.
navštívil hajný pan Kučera. Spolu s ním se děti vydaly na ,,stezku poznání“ do přírody a blízkého
lesa. Dozvěděly se mnoho zajímavých věcí o lese
a o zvěři. Také o tom, jak se v přírodě chovat a objevovat její krásy. Příjemné lesní putování bylo

8

VÝLET A ROZLOUČENÍ
SE ŠKOLÁKY
V polovině června si děti z naší MŠ užily výlet. Přálo nám počasí. První zastávkou bylo
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historické město Polička. Navštívili jsme Městské muzeum, kde probíhala výstava ,,Král do boje
táhl“. Děti spatřily královskou korunu a opravdový
poklad, který byl vykopaný pod hradbami. Kluci si
mohli vyzkoušet válečnou rytířskou zbroj, drátěné košile a meče. Děvčata se mohla na chvíli stát
kněžnami v krásných dobových šatech. Výstavu
všem doporučujeme.
Druhou zastávkou byla záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka v Boru u Skutče. Starají se zde
o spoustu nalezených zvířátek. Děti viděly jezevce,
lišky, kuny, rysa a různé druhy ptáků.
V této stanici má naše školka adoptované zvířátko – je to malá veverka obecná. Jí i všem ostatním zvířatům jsme přivezli darem hodně dobrot,
jako je tvrdé pečivo a granule. Do školky jsme se
vrátili plni dojmů a krásných zážitků.
Pro 10 dětí z naší MŠ byl čtvrtek 18.6. velkým
dnem. Tento den proběhlo pasování na školáčky.Na celé odpoledne jsme měli připravený bo-

hatý a zajímavý program. Vystoupily školkové
mažoretky, následovalo veselé pohádkové vyprávění pana Junga, tanec s hadem a malování na
obličej. Děti z předškolní třídy zazpívaly svoji oblíbenou píseň ,,Kolony“.
Slavnostní část pasování měl na starosti opravdový rytíř. Po slavnostním obřadu však zábava
ještě zdaleka nekončila. Po odchodu rodičů čekala na děti hostina plná dobrot a další překvapení.
Následovalo hledání pokladu, ke kterému nás dovedly ukryté dopisy tajemného rytíře Chrastovana. Posledním úkolem byla večerní stezka odvahy
na školní zahradě. Zakončením celého slavnostního dne bylo přespání ve školce. Všichni jsme
si oslavu užili a věříme, že děti na ni budou rády
vzpomínat. Přejeme všem předškolákům, aby se
jim 1. září dobře vstávalo a úspěšně vykročili do
nové životní etapy. Vždyť z předškoláka se školákem stanou jen jednou v životě.
Za MŠ Moravská Chrastová napsala
řed. MŠ Věra Vaňousová a učitelka Tereza Fialová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Den 16. červen byl pro prvňáčky slavnostní.
Co se tak významného dělo? Tento den měli žáčci
prokázat, že se naučili číst. Čekalo je totiž pasování
na čtenáře, které se konalo v místní knihovně pod
záštitou paní Ivanovové a paní Lžičařové.
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Podpořit prvňáčky přišli žáci čtvrtého ročníku
s paní učitelkou Švancarovou.
Na děti čekal rytíř, který nejprve zkontroloval, zda se všechny děti naučily číst a po úspěšné zkoušce je pasoval na čtenáře. Tohoto
úkolu se ujal „rytíř“ Adam Reinberk, za což mu
patří poděkování.
Všechny děti dostaly na památku tohoto aktu
knihu, kterou jim koupila paní ředitelka Lenka
Kašparová a fotograﬁi, kterou jim věnoval pan
starosta Blahoslav Kašpar. Oběma za dárky moc
děkujeme.
Dík patří také panu Martinu Zárubovi, který celou akci fotografoval.
Mgr. Marcela Straková
9

LOVCI PEREL
Tuto soutěž vymyslela a zrealizovala paní knihovnice z Hradce Králové. Přečetla množství knih
a vytvořila z nich otázky, k otázkám odpovědi.
Soutěže se zúčastnilo 150 škol, 4579 dětí z celé
republiky. Rekord 237 přečtených knih za rok drží
holčička z Hradce Králové. Oﬁciální soutěž začala
v listopadu 2014 a skončila v listopadu 2015. S těmito informacemi nás seznámila paní knihovnice
Monika Lžičařová z Městské knihovny ve Svitavách
(tato knihovna je pro nás nadřízenou knihovnou).
Dále nám řekla o projektu Kniha pomáhá, seznámila nás se svojí prací a s tím, co dělá a co se snaží
udělat pro knihovnu v Brněnci.
Chci touto cestou Monice poděkovat, protože
se snaží toho pro nás dělat hodně. Díky ní máme
neustálé spojení s Městskou knihovnou ve Svitavách, jsme informováni o novinkách, Monika přiveze a odveze knihy i mimo výpůjční fond, díky
jejím dobrým nápadům probíhají akce pro školy
a školky.

LOVCI PEREL  PERLORODKY
31.03.2015 proběhlo v knihovně v Brněnci
slavnostní vyhodnocení této soutěže. Vzhledem

k tomu, že jsme nezačali soutěžit už v listopadu,
probíhala naše soutěž od března 2014 do března
2015. Do soutěže se přihlásilo šestnáct dětí a dokončilo ji devět. Z mladší kategorie čtyři děti, ze
starší kategorie pět dětí. Tři chlapci se odstěhovali
a tři děti neodevzdaly zodpovězené otázky.
Nejvíce knih přečetli: Karolínka Oujezdská, Miroslav Lžičař a Dominik Veselý. Oceněny pěknou
knížkou, mapkou Brněnce a klíčenkou, byly všechny děti. Jak říká olympijské heslo: „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se“.
Paní Lžičařová se zeptala dětí, která knížka se
jim z těch, co v rámci soutěže četli, nejvíce líbila.
Každé dítě pak vyprávělo obsah knížky, kterou si
zvolilo a odpovídalo na položené otázky. Dospělí, kteří děti doprovázeli, měli možnost vidět, jak
mají šikovné děti. Přeji dětem, ale i dospělým, aby
měli knihy rádi a rádi je četli a snad se zase někdy
příště sejdeme, posedíme, dáme si něco malého
na zub a popovídáme si.
Ivanovovová Zdena

EXKURZE DO OSVĚTIMI
13. května se žáci druhého stupně naší školy
po třech letech opět vydali na prohlídku koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. V letošním roce uplynulo již sedmdesát let
od skončení druhé světové války a od osvobození „tábora smrti“ Rudou armádou. Žáci podstoupili tři a půl hodinovou prohlídku tábora Osvětim
I a Osvětim II – Březinka.
Procházeli dochovanou plynovou komorou a kolem pecí, kde bylo zavražděno obrovské množství
10
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nevinných lidí. Viděli zlomek osobních věcí obětí holocaustu jako například kufry, boty, protézy
a mnoho dalšího. V Březince stáli na rampě, kam
přijížděly vlaky s vězni a kde se při selekci rozhodovalo o tom, kdo bude žít a vykonávat těžkou práci
a kdo naopak bude o život ihned připraven v ply-

nových komorách. Vše, co žáci viděli a slyšeli od
průvodce, bylo velmi emotivní.
Velmi výstižně okomentovala svůj prožitek
žačka 7. třídy Klára Bártová: „Osvětim je místem,
kde si člověk uvědomí hodnotu života.“
Mgr. Petra Šípková

SKAUTI A PŘÍRODA
Velká část celoročního programu skautské
činnosti našeho chlapeckého oddílu připadá na
pomoc přírodě a péči o životní prostředí zejména
v naší obci. Co se nám od jara do léta podařilo:
Na skautské základně Šifrův palouček ve Bělé
nad Svitavou jsme v jarních měsících věnovali pozornost výsadbě a údržbě stávající zeleně. Vysadili jsme 60 stromků, odstranili vyvrácený strom,
a provedli sestřih odrostlejších dřevin, tvořící základ arboreta. Pomáhali i tatínkové.
Podařilo se nám i letos vyvěsit několik ptačích
budek. O byty je v ptačí říši také velký zájem.
Naše nabídka byla plně obsazena. Pomohli jsme
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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úspěšně rodinkám špačka obecného, brhlíka lesního, sýkory koňadry a sýkory modřinky. Celkem
38 mláďat zdárně opustilo hnízda. Chlapci sle-
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dovali průběh hnízdění se zájmem a nadšením.
Na Den Země a po několik dalších víkendů se
pokračovalo ve zvelebování okolí evangelického kostelíčka v Mor.Chrastové. Oddíl využívá
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toto pěkné místo pro svoje schůzky po celý
rok, máme tedy co „splácet“. Díky některým
rodičům a příznivcům skautingu se kousek po
kousku vytváří hezké prostředí pro setkávání lidí.
Poděkování za podporu patří i obci Brněnec, která
naši činnost také bedlivě sleduje. Kostelíček tímto od nás dostal ke svým letošním 125. „narozeninám“ hezký dárek.
Obec nás také podpořila v našem projektu s pracovním názvem „TRUHLÍKY“. Pokud zbystříte svou
pozornost neunikne vám, že v naší vesnici chybí
květinová výzdoba. Až na několik výjimek je to
opravdu smutná skutečnost. Na našich výpravách
po zemi České někde naopak vidíme krásně vyzdobené ulice, návsi a parčíky. Hoši si sami všimli
a začali porovnávat. A tak se zrodil nápad, pokusit
se o malý průzkum a na zkoušku vyrobit a vyvěsit
několik truhlíků s květinami a inspirovat tak místní šikovné občany i vedení obce.
Moc nám pomohl pan Miroslav Kopecký ze
Březové nad Svitavou s přípravou materiálu,
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který věnovali skauti. Projekt podpořily ﬁrmy DK
Plast Vítějeves, Silk - Progress a obec Brněnec.
Vlastní montáž, nátěr a rozvoz truhlíků zvlád-

li naše vlčata bez problémů. Bude příští léto
v Brněnci více květin ?? Těšíme se.
Skautská lípa pod „Výsluním“, vysazená ke
stému výročí českého skautingu, vyžaduje též
neustálou péči. I letos jsme uklidili nepořádek
v jejím okolí, který nám tam nějaký pan „Dobrota“
opakovaně ukládá.
Vyčistili jsme potok od odpadků, vysadili další
okrasné dřeviny v areálu, posekali trávu a celé léto
zaléváme.
Jan Datinský

JAK SE NÁM V ODDÍLE „ZAŽLUTILY“ DALŠÍ SVĚTLUŠKY
S příchodem jara a pěkného počasí nám v oddíle přibyly i další usměvavé světlušky z družinky
Ostružinek. Proč žlutá? Slavnostním slibem
děvčata získala nejen odznak světlušáckého slibu,
ale i krásný žlutý šátek lemovaný trikolórou. Ale
vezměme to pěkně od začátku…
Celý sobotní den 23. května 2015 se nesl v duchu
slibu světlušek, přírody a dobré nálady. Tou doBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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brou náladou to všechno vlastně celé začalo: Vymyslely jsme si totiž přezdívky, jež nás co nejlépe
charakterizují, a po cestě jsme se mohly nazývat
pouze novými přezdívkami. Nutno podotknout,
že v této disciplíně na plné čáře prohrála jedna
z vedoucích.
Především Levandule hnaly nohy slušnou rychlostí na naši skautskou základnu Šifrův palouček,
13

na které se slib světlušek konal. Tam jsme si zahrály pár her, některé pod vedením Elišky a Evičky
z Levandulí (které si tímto mohly splnit další úkoly
pro splnění své vybrané odborky).

louho je zdobil i onen žlutý šátek s novým turbánkem.
Jsme velmi rády, že 29. oddíl skautek
(Slunečnice) Brněnec se nám pěkně rozrůstá,

Na budoucí světlušky čekala „stezka světlušek“,
která prověřila jejich znalosti ze skautského
prostředí a přírody. Mezitím Levandule připravily
pro světlušky slavnostní oheň. A slibová slavnost
mohla začít. Všechny tři světlušky Terezka, Inuška
i Michalka slib světlušek zdatně zvládly a zaned-

„žloutne“ a možná se brzy i „zamodrá“. Ale o tom
až příště … Nyní jsme hrdé na naše svěřenkyně,
které se tak staly právoplatnými členkami oddílu. Držme palce, aby se jim dařilo zachovávat slib
i zákon světlušek.
Veronika Dvořáková

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU ANEB ROZLOUČENÍ S BOROVÝM KRÁLEM
Závěrečnou oddílovku (26. - 27. června) v tomto školním roce naše družinky strávily na Šifrově
paloučku a v jeho malebném okolí. Některé
světlušky si vůbec poprvé vyzkoušely přespání
v podsadových stanech a rozhodně byly z této
nové zkušenosti nadšené.
Večer jsme se dočkaly slavnostního ohně
a vyhlášení celoročního snažení našich světlušek
a skautek. Při této příležitosti se podařilo Barči
z Levandulí dosáhnout 100% docházky a zapsala
se tak do dějin našeho oddílu. V historii se to ještě
nikomu nepodařilo. Doufáme a věříme, že se ostatní tomuto cíli aspoň přiblíží.
14

Celý rok družinka Ostružinek v rámci etapové
hry zachraňovala Pohádkové údolí a jeho kouzelné postavičky. Tentokrát se děvčata vydala hledat
samotného Borového krále, aby i jemu pomoha k návratu do Pohádkového údolí. Po cestě jim
pomáhaly pohádkové bytosti, které se jim podařilo,
již v průběhu roku, zachránit. Setkaly se tak
s Hajným, Mračnou babou, Třešňovým kvítkem,
Kapkou vody, Čertem, Malířem i Květinovou
královnou. Pohádkové postavy měly pro děvčata
připraveny různorodé úkoly a půvabné pohádky.
Na konci dosti spletité a náročné cesty se
nám přeci jen podařilo Borového krále na chvíli
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK

02/2015

zahlédnout. Společně s ním jsme popřáli celému
Pohádkovému údolí hodně štěstí a slíbily jsme,
že budeme o přírodu a své okolí pečovat.
Na Paloučku jsme pak stihly ještě shrabat trávu

a vydaly se na cestu zpět. Závěr školního roku tedy
máme zdárně za sebou, ale ten skautský vrcholí
až táborem. Už se nemůžeme dočkat!
Veronika Dvořáková

V BRNĚNCI SE UKLÍZELO
Osmnáctého dubna proběhl druhý ročník akce
Ukliďme Česko, do kterého se opět zapojil 29. oddíl skautek Brněnec a dobrovolníci z řad veřejnos-

ti. Cílem této celorepublikové akce je likvidace
černých skládek, úklid odpadků a rozpoutání diskuze na toto téma.
Pro letošek jsme chtěli odlehčit silnici třetí třídy v úseku od hasičského hřiště směrem do Bře-

zové. Ačkoliv účast dobrovolníků nebyla vysoká,
podařilo se nám za půl dne naplnit dvacet dvousetlitrových pytlů nejrůznějšími odpadky. Velké
zastoupení tu měly lahve od alkoholu (pravděpodobně daň za proběhlé festivaly „pod komínem“),
ale ani místní obyvatelé, bohužel, nezůstali pozadu – pneumatiky, azbestová krytina nebo dokonce křesla z obývacího pokoje…
Děkujeme tedy všem, kteří za svůj domov považují i to, co se nachází za plotem jejich domu
či zahrady. Děkujeme také OÚ Brněnec za zajištění odvozu a likvidaci odpadků. Závěrem snad už
jen eko-citát: „Nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne.“
Vlastimil Bednář

ZAJÍMAVOSTI
Dne 18.června navštívila obec významná osobnost naší kultury, spisovatelka paní Markéta Zinnerová. Veřejnosti je známá jako autorka mnoha
románů, tvorbou pro děti, rozhlasových i televizních her. Namátkou je možné připomenout známý seriál „My všichni školou povinní“, nebo film
Bolero.
Pro nás je zajímavá i tím, že v naší obci
na sklonku války a v poválečných letech bydlela. Se zájmem a s jistou dávkou nostalgie si tedy
v doprovodu pana starosty prohlédla dům č.30
v Brněnci kde žila. Nevynechala ani prohlídku Schindlerova tábora a torzo Vitky – bývalé
pracoviště jejího tatínka.
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Z této milé návštěvy máme pocit, že paní Zinnerová svoje oživené vzpomínky literárně zpracuje a o naší obci se dočteme v některém jejím
příštím díle.
Následně pak navštívila Löw-Beerovu vilu
v Půlpecnu, kde jí byl průvodcem tamější starosta
pan Kadlec.
V souvislosti s ukončením školního roku pronikla na veřejnost zpráva o úspěšném studentu
Svitavského gymnázia a našem občanovi Michalu Matějkovi. Jmenovaný obsadil 2.místo v celostátní soutěži, kterou organizuje obor Geologie
a geografie VŠE v Praze na téma „Středoškolská
odborná činnost“. Na základě dosažených výsled15

ků byl nominován do mezinárodního kola. Další
cenu pak získal na UK v Praze. Za svoji práci „Mrazivé kotliny“ byl rovněž oceněn cenou MŠMT a cenou proděkana Přírodovědecké fakulty UK. K jeho
ocenění mu všichni srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Dne 27.června se v obci konal již XVI. ročník tradičního „Brněnecfestu“. Zdá se, že letos byla účast

rekordní. I přes vyšší vstupné 300,- Kč bylo zaznamenáno více jak 1 800 platících návštěvníků
z blízkého i dalekého okolí. Pro potěchu oka i duše
přítomných zahrálo 19 hudebních skupin. Zajímavostí bylo i rozhodnutí jednoho snoubeneckého
páru uzavřít zde manželství. Proto požádali starostu Mgr. Kašpara, aby je na podiu sezdal. Tento
akt byl všemi přítomnými hodnocen příznivě.
Mirek Zlomský

DS E. VOJANA INFORMUJE A PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
KRÁSNÉ LÉTO, DOVOLENOU A PRÁZDNINY
„Divadelní prázdniny“ u nás platí pouze částečně. Mladí z Přípravky pracují na dalším scénickém
čtení a téměř všichni se zúčastnili dvoudenního herecko-dramaturgického semináře Mgr. M. Světlíkové v Lidovém domě. Celý soubor usilovně pracuje
na přípravách oslav 80. výročí divadla v Lidovém
domě (září 1935), které proběhnou 23. a 24. října. V pátek 23. uvidíme komedii pro dospělé,
v sobotu 24. pohádku pro děti – obě představení v provedení hostujících souborů. Při této příležitosti bude v malém sále LD instalována výstavka,
uskuteční se setkání stávajících i bývalých „herců“
se sponzory DS a skalními diváky. Připravuje se

vydání almanachu o amatérském divadle v Brněnci. Dále se chystáme založit v LD tradici Noc
divadel, která probíhá v celé ČR a letos připadá
na 21.11. Více info o obou akcích snad v příštím
Občasníku nebo na plakátech.

ZÁJEZDY S PŘEDSTAVENÍM:
Dobře rozehraná partie – 19.9. Bludov, 31.10.
Polička, 14.11. Městečko Trnávka
Poslední aristokratka – 2.8. Konice, 3.10. Chvaletice
Za DS E. Vojana Milada Pavlasová

DS E. Vojana Brněnec byl s komedií Dobře rozehraná partie
vybrán programovou radou na Národní přehlídku
venkovských divadel. souborů Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou v říjnu 2015.
Společně s Vojanovci zastupují Sněhový Brněnec 2015
ještě další dva soubory – Doveda Sloupnice (Filuta Pepíno)
a DS Zmatkaři Dobronín (Dva).
Účast 3 souborů ze „Sněháče“ svědčí o jeho vysoké úrovni.
Blahopřejeme a držíme palce.
16
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POŽÁR TRÁVY V MORAVSKÉ CHRASTOVÉ
Dne 15.4.2015 ve 18:45 hod byl na Krajské operační informační středisko Pardubice nahlášen požár trávy na louce nad Vyhlídkou.
JSDHO Brněnec vyjela vozem CAS 32/600/600
T-148 v počtu 1+2 a vozem DA Renault Traﬁc
v počtu 1+4. Jednotka po provedeném průzku-

mu požár lokalizovala a likvidovala jednoduchými
hasebními prostředky a pomocí dopravního vedení 1 B a pomocí dvou útočných proudů 3C a 2C.
Na místo zásahu se dostavili dva příslušníci policie České republiky, vyšetřovatel příčin požáru
a jednotka HZS Svitavy vozem CAS 20/4000/240
– S2T v počtu 1+3 a vozem CAS 30/9000/540
T-815 v počtu 1+1.
Jednotka HZS Svitavy doplnila jednotce Brněnec vodu.
Ohlášení na KOPIS Pardubice 18:45 hodin
Příjezd první jednotky: 18:56 hodin (za 11 min)
Lokalizace: 19:04 hodin
Likvidace: 19:10 hodin
Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

Vyhlášení poplachu a výjezd
Pořadí
JPO

JPO

Čas vyhlášení
poplachu

Čas
výjezdu

Výjezd za

1
2

HZS Svitavy
JSDH Brněnec

18:46
18:47

18:47
18:51

1 min.
4 min.

Příjezd a odjezd jednotek na místo a z místa zásahu
Na místě za
Čas
Na místě za
Množství
min. od
Čas odjezdu
Pořadí
příjezdu
min. od
dovezené
JPO
ohlášení
z místa
JPO
na místo vyhlášení
vody
na KOPIS
zásahu
zásahu
poplachu
(v litrech)
Pardubice
1
JSDH Brněnec
18:56
9 min.
11 min.
6 600
19:54
3
HZS Svitavy
19:03
17 min.
18 min.
13 000
19:20

Technika: CAS 32/6000/600 T-148, DA Renault Traﬁc
Účast: Kopecký Jaroslav, Neudert Jiří, Neudert Jaroslav, Kozák Ondřej, Nečas Jaroslav, Štrof Milan st.,
Juránek Jiří, Reinberk Marek
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CO MOŽNÁ NEVÍTE?
Dne 25.října 2013 byl do výbavy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů pořízen nový dopravní automobil Renault Trafic.
Vozidlo využívá: Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Brněnec (JSDHO), Sbor dobrovolných
hasičů Moravská Chrastová (SDH) a Obec Brněnec.
Celkem vozidlo absolvovalo 75 jízd a ujelo
3 925 km.
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Hospodářská jízda a výcvik
Zásah
CELKEM

Počet jízd
30
14
44

Počet km
817
84
901

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MOR. CHRASTOVÁ
CELKEM

Počet jízd
18

Počet km
1 899

OBEC BRNĚNEC
CELKEM

Počet jízd
13

Počet km
1 125

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví významná
životní výročí v červenci až říjnu 2015. Přejeme jim do dalších let hodně
štěstí, zdraví a radosti ze života.
Prudilová Marie
80 let
Prudil Josef
85let
Henzl Petr
80 let
Škrancová Květoslava
85 let
Moravcová Jarmila
80 let
Šudoma František
86 let
Svoboda Miloslav
82 let
Pallová Růžena
86 let
Kabelková Zdeňka
82 let
Báča Jiří
86 let
Alblová Jarmila
83 let
Janík František
87 let
Pavlíková Božena
84 let
Šafářová Věra
87 let
Pařil Jaromír
84 let
Schmachtel Otto
88 let
Slezáček Josef
84 let
Šmerda Josef
90 let
Hegerová Vlasta
84 let
Holasová Anděla
90 let
Veiglová Marie
85 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
18
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PŘIPRAVUJE SE:

Dny obce 2015
DOPROVODNÝ PROGRAM:
sobota 22.8.2015 na sportovním hřišti v Brněnci volejbalový turnaj „O pohár starosty“
pátek 28.8.2015 pěvecký koncert v evangelickém kostelíčku
se „sousedským posezením“
HLAVNÍ PROGRAM:
sobota 29.8.2015 areál „Pod komínem“ (atrakce pro děti, vystoupení hudebních
a tanečních skupin + LAURA A JEJÍ TYGŘI, pestré občerstvení
včetně vepřových hodů, ohňostroj, taneční zábava, …)
MISIJNÍ POUŤ NA MUZLOVĚ A COUNTRY BÁL
sobota 17.10.2015 (pořádají skauti a římskokatolická farnost Březová)
KROSOVÝ BĚH BRNĚNECKÝ MEGÁČ
neděle 18.10.2015 (pořádá TJ Jiskra a skauti)
OSLAVY 80. VÝROČÍ PŮSOBENÍ DS E.VOJANA V LIDOVÉM DOMĚ
23. a 24.10.2015
160. VÝROČÍ EXISTENCE KAPLIČKY V MORAVSKÉ CHRASTOVÉ
Podrobnosti o jednotlivých akcích sledujte na plakátech a internetu: obec.brnenec.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Charita Svitavy vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH – PEČOVATELKA pro charitní pečovatelskou službu. Nástup září 2015.
Pracovní poměr formou dohody o provedení práce (max. 300 hod./rok, výdělek max.
4000 Kč/měsíc). Jedná se o nepravidelnou práci v dopoledních, odpoledních,
ale převážně ve večerních hodinách a o víkendech.
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: morální a občanská bezúhonnost, ukončené vzdělání dle
§116 Zákona 108/2006Sb. o soc. službách, ochota vzdělávat se, ŘP sk. „B“, zdravotní
způsobilost a způsobilost k právním úkonům, osobní zralost, schopnost zvládat krizové
situace, skutečný zájem o práci v dané problematice, akceptace křesťanských hodnot.
POVINNÉ PŘÍLOHY: strukturovaný životopis (ve kterém budou kromě osobních
údajů uvedeny také údaje o dosavadních zaměstnáních, příp. jiných pro tuto funkci
významných činnostech), výpis z rejstříku trestů.
KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKY v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení“
musí být doručeny nejpozději do 31.8.2015 na adresu:
Charita Svitavy, Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy.
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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Kosmetický salon

RELAX

NABÍDKA SLUŽEB:
ošetření všech druhů pleti
ošetření diamantovou mikrodermabrazí
ošetření ultrazvukovou špachtlí
barvení obočí a řas
líčení, prodlužování řas
sexy look mascaru
depilace voskem
prodej dárkových poukazů

ANKETA

Zuzana Opršalová, Brněnec 30 • OBJEDNÁVKY na tel.: 728 481 245

Vzhledem k plánované přípravě budování chodníků se naskýtá možnost
zavést do naší obce optické připojení. Zřejmě největší využití by bylo pro
vysokorychlostní internet a IP TV. Rychlost se pohybuje kolem 100mb hranici
a technologické možnosti tohoto připojení stále rostou. Naše obec by byla první
unikátní akce v tomto rozsahu. Tarify jsou velmi zajímavé, 50mb tarif s IP TV,
která obsahuje zhruba 40 TV programů se dá již pořídit za 399Kč/měsíčně.
Vybudovaná infrastruktura se dá do budoucna využít i pro kamerové systémy,
obecní rozhlas či další datové služby. Uspořádali jsme proto anketu o předběžném
zájmu našich občanů o tuto službu. Anketní lístky můžete odevzdat na OÚ
nebo do schránek na připomínky a podněty občanů v obci. Hlasovat můžete
i na internetu obec.brnenec.cz. Děkujeme za váš názor.

ANKETNÍ OTÁZKA:
Využil/a byste optické připojení na internet a televizi
v případě jeho zavedení v obci Brněnec?“
ANO

NE
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