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V pátek 17. prosince 2010 svolal na 17. hodi-
nu nově zvolený starosta Mgr. Blahoslav 
Kašpar  první řádné zasedání zastupitelstva 
do velkého sálu Lidového domu. Ve velkém 
počtu jej zaplnili i občané. Chtěli být u projed-
návání velmi ožehavých problémů týkajících 
se nejen obce jako celku, ale i každého jejího 
obyvatele.

Po úvodu a nezbytných  formalitách přivítal 
starosta obce pozvané hosty z firmy VHOS
v čele s jejím ředitelem Ing. Šimonem. Tato 
firma obhospodařuje náš vodovod a kanal-
izaci. Úkolem jejich vystoupení bylo vysvětlit 
jak zastupitelům, tak i nespokojené veřejnosti 
důvody vedoucí k dalšímu značnému zdražení 
vodného a stočného pro rok 2011. Zdůraznili, 
že mezi hlavní důvody patří pokles odběru 
vody v roce 2010, zejména u podnikatel-
ské sféry, značné ztráty vody ve vodovodní 
síti, zejména však splátka půjčky. Po tomto 
vysvětlení byla kompromisně navržena 
a Obecním zastupitelstvem akceptována pro 
letošní rok cena vodného 40 Kč/m3 a stočného 
60 Kč/m3. Do žhavé diskuze o tom, proč vůbec 
k takové situaci došlo, se zapojila řada občanů, 
někteří neskrývali své emoce. Postupy v této 
věci se snažil obhájit také bývalý starosta 
Mgr. Jan Havlíček.

Dalším zásadním bodem programu byla in-
formace o aktuální finanční situaci Obce.
Přítomní se dozvěděli o právoplatně vyhlášené 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

exekuci na majetek Obce za neuhrazené fak-
tury firmě BKN Vysoké Mýto splatné od roku
2004 a jejích možných důsledcích. Faktury 
byly vystaveny za vypracování projektové do-
kumentace k územnímu řízení, stavebnímu 
povolení a obstarání pravomocného územ-
ního rozhodnutí na stavby nové Základní 
školy Brněnec – Moravská Chrastová a později 
40 bytů chráněného bydlení. Starosta popsal 
vývoj událostí od uzavření smlouvy až po po-
slední jednání s firmou BKN. Vysvětlil postupy,
kterými se nové vedení obce snaží co nejvíce 
zmírnit důsledky zahájené exekuce a nastínil 
další možný vývoj.

Dále byl podle programu projednán rozpočet 
Obce na rok 2011, rozpočtový výhled, 
rozpočtová opatření č. 6 a 7, provedení in-
ventur, rozpočet svazku obcí Mikroregionu 
a Zelené energie, plán činnosti Kontrolního 
i Finančního výboru a byli zvoleni předsedové 
a členové jednotlivých komisí a výborů.

Přáním zastupitelů i redakce „OBČASNÍKU“ 
do nového roku 2011 je, aby naši občané 
měli zájem o dění v obci i nadále jak svou 
přítomností na jednáních Obecního zastupi-
telstva, tak  při dalších událostech.

Mgr. Petra Štoudková, Mgr. Blahoslav Kašpar 
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První pracovní den roku 2011 přivítali starosta 
obce Mgr. Blahoslav Kašpar a místostarosta 
Eva Kozáková v OÚ Brněnec nevšední návštěvu  
– hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínka. Nejednalo se o návštěvu slavnost-
ní nebo zdvořilostní. Nebyla to ani návštěva 
propagační, jaké bývají zvykem před volbami. 
Byla to schůzka ryze pracovní. Uskutečnila 
se na naši žádost o pomoc v těžké ekono-
mické situaci. Už samotná včasnost schůzky 
a skutečný zájem o řešení našich problémů 
nás velmi potěšily. Na vlastním jednání pak 
bylo dohodnuto několik konkrétních kroků, 
které mají za cíl oddlužení obce a odvrácení 
EXEKUCE obecního majetku. Obci byla nabíd-
nuta i pomoc při budoucích aktivitách, které 
mohou přijít na řadu v klidnějších dobách. Ti 
zkušenější vědí, jak to bývá s plněním slibů 
daných politiky. Bezprostředně následující 
dny po návštěvě hejtmana u nás v Brněnci nás 
přesvědčily, že toto je jiný případ. Dohodnuté 
sliby p. hejtman nejen splnil, ale i zaštítil svou 
osobou.

Jsme stále jen na počátku cesty vedoucí 
k vyřešení zděděných problémů. Už nyní je 
ovšem jasné, že k řešení musí významnou 
měrou přispět obec sama. Následně můžeme 
očekávat pomoc zvenčí.

Panu hejtmanovi Martínkovi se za jeho 
opravdový a důsledný přístup sluší už teď 
poděkovat. Věřím, že nám svou přízeň zacho-
vá i v budoucnu. Budeme ji potřebovat.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

HEJTMAN V BRNĚNCI

Aktuálně
V minulých dnech byly na vodo-
vodní síti opraveny 2 poruchy, 
a to jedna v Brněnci a druhá 
v M. Chrastové. Denní spotřeba 
produkované vody za den nám 
poklesla z původních 380 m3/den 
na současných 215 m3/den, což je 
velmi pozitivní zjištění a může 
vést ke slevnění vodného. Práce 
na dohledávání poruch budou 
v příštím týdnu pokračovat, tak 
aby všechny úniky na vodovodní 
síti byly odstraněny. 
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Jednotku zřizuje Obec a velitele jmenuje 
starosta. Členové jednotky jsou zpravidla 
vybíráni z občanského sdružení SDH (Sbor 
dobrovolných hasičů), ale není to podmín-
kou. Jednotku tvoří 5 členů z SDH Moravská 
Chrastová, 4 členové z SDH Vitka Brněnec, 
2 členové z SDH Želivsko a jeden není členem 
žádného SDH.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Brněnec (JSDHO) je zařazena dle plošného 
pokrytí do kategorie JPO III., což znamená, 
že minimální počet je 12 členů. Jednotka 
vyjíždí od vyhlášení poplachu do 10 minut 
a vyjíždí i mimo katastr obce. Poplach jed-

notce vyhlašuje Krajské operační a informační 
středisko (KOPIS) Pardubice, nebo starosta 
obce. 

Členové musí absolvovat různá školení a každé 
dva roky zdravotní prohlídky. Nositelé dýchací 
techniky musí absolvovat praktický výcvik 
s dýchacím přístrojem 1x za 3 měsíce, pokud 
nepoužili dýchací přístroj u zásahu. Strojníci 
musí absolvovat kondiční jízdy s vozem CAS 
32 T-148.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE BRNĚNEC

Způsoby vyhlašování poplachu:
1) sirénou v délce 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu, 10 vteřin pauza 

a opět 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu
2) zasláním SMS

SLOŽENÍ JEDNOTKY JSDHO BRNĚNEC
FUNKCE JMÉNO SDH

velitel jednotky Kozák Ondřej Vitka Brněnec
zástupce velitele jednotky Nečas Jaroslav Vitka Brněnec

velitel družstva Kopecký Jaroslav Vitka Brněnec
velitel družstva Kubín Eduard Moravská Chrastová

strojník Kolář Libor Moravská Chrastová
strojník Juránek Jiří Moravská Chrastová
strojník Štrof Milan Vitka Brněnec
strojník Neudert Jiří Želivsko
strojník Neudert Jaroslav Želivsko

hasič Gamba Michal Moravská Chrastová
hasič Kubín Tomáš Moravská Chrastová
hasič Čuhel Petr není člen SDH
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JARNÍ PŘEDPLATNÉ
Jelikož se podzimní předplatné 2010 na 
divadelní představení v Lidovém domě 
osvědčilo (viz pozn. níže), připravuje DS E. Vo-
jana Brněnec další serii čtyř představení, ten-
tokrát v provedení hostujících souborů. Jedná 
se o místa nebo města, kde náš DS účinkuje 
a jsou to tedy, jak my říkáme, výměnná 
představení. Všechna opravdu stojí za shléd-
nutí, případně porovnání úrovně našich 
kolegů. V drogerii M. Ch. budou v předprodeji 
od 20. ledna abonentní vstupenky na celý 
blok (200 Kč) i vstupenky na jednotlivá před-
stavení (70 Kč, děti do 15 let polovina).

PODZIMNÍ PŘEDPLATNÉ 
V NĚKOLIKA ČÍSLECH 
Příjem ze vstupného 28.200 Kč, čistý zisk 
Obce Brněnec 3.600 Kč (ze vstupného se hradí 
doprava, režijní náklady, autorské poplatky 
a občerstvení účinkujících).

Milada Pavlasová, vedoucí DS E. Vojana 

ZPRÁVY Z ČINNOSTI DIVADELNÍHO SOUBORU E. VOJANA

Kalendář představení
 sobota 29. ledna v 19 hod. 
komedie “BROUK V HLAVĚ” 
DS Třebechovice p. Orebem

 neděle 27. února v 15 hod. 
“BABIČKA” 
v provedení DS Boleradice

 pátek 11. března v 19 hod. 
autorská hra “MARIONETY s.r.o.” 
DS Gymnázia Lanškroun

 sobota 2. dubna v 19 hod. 
autorská hra “NAROZEN 28. října” 
DS Svitavy

www.ochotnici.brnenec.cz

V následujícím vydání Občasníku uve-
deme program VIII. ročníku přehlídky 
Sněhový Brněnec, kterou plánujeme na 
15. až 17. dubna.
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VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE 
V KOSTELÍČKU
 V MOR. CHRASTOVÉ
Žáci 4. třídy Simona Zelená, Natálie Knötigová, 
David Jura, Petr Hájek a Rozárka Urbánková 
recitovali a zpívali v sobotu 18. prosince 
v evangelickém kostelíku v Moravské Chras-
tové. Doprovázela Cimbálová muzika Anto-
nína Stehlíka ze Znojma. Žáci posluchačům 
přiblížili klasické vánoční zvyky a obyčeje, 
zazpívali vánoční koledy a potěšili každého 
návštěvníka perníčkem.

Aneta Doležalová

PÁR SLOV O „CIMBÁLCE“
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka s pri-
mášem Jiřím Ludvíkem hraje k nejrůznějším 
příležitostem jakými jsou ochutnávky vín, 
plesy, prezentace města Znojma, regionu 
i soukromých firem, veřejná vystoupení

“ŠESTNÁCT VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
NADĚLILY DĚTI SVÝM RODIČŮM
NA VÁNOČNÍ BESÍDCE…“
Nastal již vánoční čas – čas voňavého cukroví, 
dárků, překvapení a rozjasněných dětských 
očí. Čas, který má svou jedinečnou a neza-
pomenutelnou atmosféru. Podobnou se po-
dařilo vykouzlit i na naší vánoční besídce. 

Zatímco hlediště v Lidovém domě bylo 
zaplněno do posledního místečka, děti na 
jevišti se přímo překonávaly. Ať už to byli ti 
nejmladší s koledami a povídáním o vánočních 
obyčejích a zvycích nebo jejich starší spolužáci, 
kteří dali přednost tanci, módní přehlídce, 
zpěvu moderních písní či divadlu. 

Čtvrteční předvánoční odpoledne se opravdu 
vydařilo a děti, na kterých byla zpočátku vidět 
velká nervozita a tréma, odcházely spokojené 
a nadšené, protože se jim všechna vystoupení 
povedla na jedničku s hvězdičkou. 

Do budoucna bychom si  všichni – žáci i peda-
gogové – přáli, aby při našich vystoupeních 

zavládlo v sále Lidového domu ticho a klid, 
které k vánočnímu času určitě patří.

Šárka Dirrová, Aneta Doležalová  

VÁNOČNÍ BESÍDKA 2010

VÁNOČNÍ ZVYKY 
A OBYČEJE
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V den státního svátku 17. listopadu v symbol-
ických 17 hodin 17 minut se v areálu Obecního 
úřadu konala tradiční pietní akce pořádaná 
místními skautskými oddíly zvaná Skautská 
lípa. V tento den se připomínaly události tzv. 
sametové revoluce a obnovy skautingu. Akce 
se těšila rekordní účasti.

Kateřina Kozáková

SKAUTSKÁ LÍPA

i soukromé oslavy a vlastní koncerty. Soubor 
má také zkušenosti s mnoha vystoupeními 
po celé republice, ale i v zahraničí např. na Slo-
vensku, v Rakousku, Anglii nebo Holandsku

Aneta Doležalová
Začátkem ledna se uskutečnil již 21. ročník 
Tříkrálové sbírky. Vše začalo v neděli 2. ledna 
slavnostním koncertem v Městském divadle 
v Brně, kam si skupinky tří králů se svými 
vedoucími dojely pro požehnání a poté se 
rozjely do svých obcí od domu k domu zpívat 
a žádat o příspěvek pro potřebné. Tři skupinky 
koledníků v Brněnci a Moravské Chrastové 
vybraly 17.387 Kč! Moc děkujeme všem za 
milé přijetí a štědré příspěvky!

Skautské středisko Bios Brněnec

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kulturní, sportovní a školská komise Obce 
Brněnec připravuje Dětský den na ledě. 
Předpokládáme, že se ještě led za školou 
v Brněnci nějaký čas udrží a budeme moci 
některé nedělní odpoledne věnovat hrám, 
zábavě a sportování. Zatím nám podle 
předpovědí počasí nepřeje, ale počkáme na 
konec ledna nebo na únor. Dáme včas vědět 
do všech škol, aby byl čas připravit brusle 
i teplé oblečení, které je na led potřeba. 
V případě, že mrazivé počasí skončí, bude 
dětský karneval v Lidovém domě koncem 
února nebo v březnu. Vše se včas dozvíte, 
hlavně aby se nás sešlo hodně, abychom 
mohli dětem dopřát zábavu. 

Milada Pavlasová, předs. KSŠ komise

PRO DĚTI (I RODIČE)
Vánoce jsou za námi a jaro je ještě daleko. 
Tradičně nejvhodnější doba pro konání 
plesů. Letos byli všichni občané a milovníci 
tance z blízkého i vzdálenějšího okolí zváni 
15. ledna do Lidového domu na každoroční 
Myslivecký ples. Pokusem o novou tradici 
je 5. února Bál divadelníků – oděv ve stylu 
60. až 70. let vítán, avšak není podmínkou. 
Naši domácí plesovou sezónu uzavře v sobotu 
19. února Hasičský ples.

Eva Kozáková

PLESOVÁ SEZÓNA
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S platností nového jízdního řádu od 12.12.2010 do 10.12.2011 začaly v Březové nad Svitavou 
zastavovat téměř všechny rychlíky (vlaky s označením R) v obou směrech. Aby této skutečnosti 
mohli využívat i obyvatelé Brněnce (především části Moravská Chrastová), byla zřízena 
autobusová linka přes Březovou nad Svitavou do Mor. Chrastové k poště, která navazuje na tyto 
rychlíky na odjezdu i příjezdu (viz Jízdní řád ČSAD). Tato doprava je do odvolání zdarma.

Eva Kozáková

ZASTAVOVÁNÍ RYCHLÍKŮ V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU

680726 Brněnec, Moravská Chrastová – Březová n. Svit. – Brněnec, Moravská Chrastová

km Tč   

15 15 17

0 1 od

př

Brněnec, M. Chrastová, pošta 720 805 920 1005 1120 1205 1320 1405 1520 1605 1720 1805 1920 2005 2120

2 2 Březová n. Svit., stolárna 724 809 924 1009 1124 1209 1324 1409 1524 1609 1724 1809 1924 2009 2124

3 3 Březová n. Svit., nám 726 811 926 1011 1126 1211 1326 1411 1526 1611 1726 1811 1926 2011 2126

4 4 Březová n. Svit., stolárna 728 813 928 1013 1128 1213 1328 1413 1528 1613 1728 1813 1928 2013 2128

4 5
Březová n. Svit., žel. st. 730 815 930 1015 1130 1215 1330 1415 1530 1615 1730 1815 1930 2015 2130

od

př

Březová n. Svit., žel. st. 740 830 940 1030 1140 1230 1340 1430 1540 1630 1740 1830 1940 2030 2140

4 6 Březová n. Svit., stolárna 742 832 942 1032 1142 1232 1342 1432 1542 1632 1742 1832 1942 2032 2142

5 7 Březová n. Svit., nám 744 834 944 1034 1144 1234 1344 1434 1544 1634 1744 1834 1944 2034 2144

6 8 Březová n. Svit., stolárna 746 836 946 1036 1146 1236 1346 1436 1546 1636 1746 1836 1946 2036 2146

8 9 Brněnec, M. Chrastová, pošta 750 840 950 1040 1150 1240 1350 1440 1550 1640 1750 1840 1950 2040 2150

          jede v pracovních dnech                                                             jede v neděli a ve státem uznávané svátky
15   nejede od 24.12. 2010 a 31.12.2010
17   nejede od 24.12. 2010 do 25.12.2010, od 31.12.2010 do 1.1.2011, 24.4.2011, 5.7.2011, 28.10.2011

Podnikatelům a živnostníkům nabízíme v tomto časopisu 
reklamní plochu za honorář, který bude zcela využit k financo-
vání výroby Občasníku tak, aby mohl přijít i v barevném 
provedení ZDARMA do schránky každé domácnosti naší obce.
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