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Po idylickém období vánoc, bouřlivém kon-
ci roku a ne příliš výrazné zimě se o slovo s želez-
nou pravidelností hlásí jaro. Z roku na rok v nás sílí 
pocit, že se toto roční období stále zkracuje a ně-
kdy že dokonce ani není. Toho litují zejména ženy 
a dívky, protože čtvrtina šatníku je téměř neuží-
vána. Pláčí i textilní firmy. Na chod obce má však 
tento vývoj klimatu jen malý vliv. 

V tradičním pravidelném, přibližně čtvrtletním 
rytmu, se scházelo i Zastupitelstvo obce.

Na tom předvánočním, konaném 17.12., bylo 
několik důležitých bodů, které usměrňují chod 
obce po celý následující rok. Pojďme si je tedy při-
pomenout. 

Ve zprávě kontrolního výboru zazněla informace 
o počtu nezaplacených částek za odpady k 16.12. 
2015. Z počtu 1271 plátců za STDO platbu neuhra-
dilo 121 občanů. Tyto částky musí být následně 
vymáhány. Nedodržovány jsou často termíny pro 
platby, které jsou dané vyhláškou obce. Splatnost 
poplatku je stanovena k 31.5. a k 30.9. pro poplat-
níky, kteří hradí poplatek v dvou splátkách. Někte-
ří občané rovněž zapomínají hlásit důležité změny 
v průběhu kalendářního roku, které mají vliv na 
výpočet poměrné částky platby za odpady.

Zastupitelstvem byly schváleny ceny za vod-
né a stočné na rok 2016 ve stejné výši jako v ro-
ce 2015, tj. stočné vč. DPH 59,- Kč a vodné vč. DPH 
41,- Kč. Tyto ceny zcela nekryjí celkové náklady 
za vodné a stočné. Obec doplácí určitou částkou, 
která se ale stále snižuje. Pozvolna se daří snižovat 
i ztráty, které jsou nyní cca 20%. Jejich další sníže-
ní je možné pouze investicí do rozvodů. S tím se 
pro rok 2016 částečně počítá. Proti možnosti sní-
žení ceny vody v naší obci v budoucnu stojí prav-
děpodobné státem zamýšlené zvýšení paušálního 
poplatku za odebranou vodu.

 Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen jako 
schodkový, protože v  roce 2015 nebyly realizová-
ny všechny plánované akce. Tím vzniklý přebytek 
bude využit v rozpočtu 2016.

Některé příklady plánovaných oprav a inves-
tic: místní komunikace, podíl obce na úpravách 
hlavní silnice od ZŠ po Qanto, výstavba a opravy 
chodníků, opravy v ZŠ a obou MŠ, opravy bytové-
ho fondu, zásadní oprava bytového domu Brněnec 
čp. 34, dokončení výstavby domu s pečovatelský-
mi byty č.p. 42, opravy a úpravy Lidového domu, 
dokončení osvětlení na cyklostezce, oprava vodo-
jemu a mnohé další. Celkem za přibližně 8 mil. Kč.

Projednána a schválena byla vyhláška obce Br-
něnec č.4/2015 o místním poplatku za svoz od-
padů. Ta se příliš nezměnila a ani částka za svoz 
odpadů nebyla navýšena, činí 500 Kč.

Náklady na svoz komunálního netříděného 
odpadu za 2014 činily 615 749 Kč, počet obyva-
tel k 30.11.2015 byl 1299 a rekreačních objektů 
36. Výpočtem dojdeme k částce 461,24 Kč na po-
platníka, ale obec uplatňuje jen 250,- Kč a zbytek 
doplácí. Zákonem danou zbývající částku 250 Kč 
platí občané za odvoz tříděného odpadu a odpadu 
ze sběrného dvora.

Zastupitelé a přítomní občané byli také sezná-
meni s odchodem České spořitelny, a.s. z naší 
obce.I přes četná jednání zástupců obce s kompe-
tentními lidmi, petici občanů a jejich protestů se 
tento proces nepodařilo zvrátit, protože je přímo 
strategií ČS.

 Informace byla podána i o průběhu odvozu a li-
kvidaci jedovatých látek z areálu Vitka, jako jsou 
kapaliny, prášky, asfalt, zářivky atd.. Areál byl zba-
ven všech těchto chemikálií, které byly v obalech.

Potěšující informací bylo sdělení, že po změně 
osoby bytového referenta nastal pozitivní trend 

ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI
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v ekonomice bytového hospodaření. Podle před-
běžných údajů klesly např. neuhrazené nájmy 
na polovinu, účet pohledávek byl v roce 2015 sní-
žen o 742 tis. Kč a obsazenost použitelných bytů 
je 100 %.

Příznivý průběh zimy umožnil téměř bez pře-
rušení pokračovat ve stavebních pracích na domě 
s pečovatelskými byty. Ty mají být dokončeny 
už v letních měsících. Zbudována byla také další 
část kanalizační přípojky u bytového domu č.p. 76. 
Z důvodu havarijního stavu musela být vyměně-
na polovina střešního pláště na bytovém domě 
č.p. 104. Druhá polovina naprosto nevhodné a ne-
odborně položené krytiny bude vyměněna příš-
tí rok. Pokračováno bylo i v úpravách okolí tohoto 
domu, včetně osazení nového oplocení.

Vyřešena byla i velmi obtížná havárie – prasklá 
teplovodní přípojka pod silnicí do Lidového domu. 
Trubky byly vyměněny a zaizolovány.

Zastupitelstvem obce, které se konalo 16. břez-
na bylo schváleno individuální členství obce v MAS 
Svitava. Zde byli přítomní obeznámeni se strategií 
SCLLD na celé dotační období, tj. do roku 2020. 
Jednáno bylo i o drobných prodejích obecního 
majetku, ale i o odkupu potřebného pozemku obcí 
(část lesní cesty u evangelického kostelíčka).

Během zimních měsíců probíhaly projekční prá-
ce a dokončuje se energetická rozvaha na domě 
č.p. 34 Brněnec. Připravovaná rekonstrukce pod-
statně změní úroveň bydlení v něm. Nyní očekává-
me vypsání výzvy, abychom alespoň část nákladů 
mohli krýt ze získané dotace. Realizaci předpoklá-
dáme ve 2. polovině letošního roku.

Obdobná je situace s výstavbou a rekonstrukcí 
chodníků v obci. Dokumentace je připravena a če-
káme na vypsání dotační výzvy.

Již nyní byly zahájeny práce na úpravách hlav-
ní silnice od ZŠ po Qanto, které mají za cíl zvýšit 
bezpečnost chodců, převážně dětí v tomto úseku. 

Stavbu provádí firma SaM Litomyšl, investorem 
je ŘSD Pardubice a částečně Obec Brněnec. Stav-
ba byla předána stavbařům 14.4. a dokončena má 
být do tří měsíců. Toto období bude velmi nároč-
né pro projíždějící řidiče, ale také pro nás všechny. 
Zabránění poškození zdraví a případnému zmaře-
ní životů, ke kterým by došlo pří vjetí vozidla na 
chodník však jistě stojí za vynaloženou investici 
i čas nutného nepohodlí.

V březnu byla dokončena rekonstrukce malé-
ho sálu Lidového domu. Jako první obnovených 
prostor využila Výstava moravských vín. Násled-
ně příjemné prostředí posloužilo divadelníkům při 
13. ročníku Sněhového Brněnce. Tento sál je ovšem 
k dispozici všem našim občanům a to i k soukro-
mým účelům, budou-li mít zájem. 

Na základě petice občanů Chrastové Lhoty byla 
v oblasti místní autobusové zastávky na státní sní-
žena povolená rychlost na 50 km/hodině. Místní 
občané ještě požadují zajištění bezpečného pře-
cházení přes státní silnici pro svoje děti a mají 
v tom plnou podporu obce.

Na žádost obce zajistilo Povodí Moravy vykácení 
části dřevin kolem řeky od vlakové zastávky až po 
most. O tyto se dlouhá léta nikdo nestaral a svým 
stavem ohrožovaly majetek i o osoby.

 V měsíci únoru proběhl prodej areálu bývalé 
továrny Vitka formou dražby. Ale až nyní, po spl-
nění určitých podmínek, lze konstatovat, že areál 
má nového vlastníka – firmu „Česká pozemková“ 
z Liberce. Zda je to ten správný hospodář ukáže 
budoucnost.

A na závěr jednu pozitivní zprávu – Brněnec má 
první kulturní památku. Stal se jí evangelický kos-
telíček v Moravské Chrastové – dominanta obce. 
Obec byla procesu vyřizování žádosti nápomocna 
a kladný výsledek bude mít zásadní vliv na získání 
finančních prostředků z Ministerstva kultury a Par-
dubického kraje a její postupnou rekonstrukci.
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 Upozorňujeme naše občany opakovaně na plat-
nost Vyhlášky obce č. 1/2011 k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, na základě 
které je průvodce psa povinen vést ho na veřejném 
prostranství na vodítku a uklízet po něm exkre-
menty. Touto vyhláškou se dále zakazuje používá-
ní hlučných strojů a zařízení, např. pil a sekaček, 
v době nočního klidu od 22 do 6 hodin (v sobotu 
večer již od 20 hodin, v neděli ráno do 8 hodin) 
a především v neděli od 12 do 24 hodin.

 Na svých stanovištích jsou opět umístěny hnědé 
kontejnery na bioodpad, občané zde mohou uklá-
dat odpad rostlinného původu (nepatří sem odpad 
živočišného původu, skořápky od vajec apod.). Po-
drobnosti najdete ve Vyhlášce obce č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, pří-
pravy, třídění využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

 V prostoru za ČSAD v Moravské Chrastové je zří-
zeno místo pro tzv. komunitní kompostování, kam 
mohou občané ukládat rostlinné zbytky z údržby 
zeleně a zahrad, pokud je sami nevyužijí pro do-
mácí kompostování. Systém komunitního kom-
postování upravuje Vyhláška obce č.3/2015.

 V platnosti je i Nařízení Rady obce č.1/2013 
Tržní řád, které zakazuje podomní prodej v naší 
obci.

 Porušování právních předpisů vydaných obcí je 
možné pokutovat na základě Zákona o přestup-
cích č.200/1990 Sb. S úplným zněním všech práv-
ních předpisů vydaných obcí se můžete seznámit 
na elektronické úřední desce (obec.brnenec.cz) 
nebo na Obecním úřadu.

Eva Kozáková

PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCE BRNĚNEC

Torzo továrních budov v Brněnci stále láká 
k dalšímu ničení a rozkrádání, nikomu jistě neu-
nikla rychlá devastace hasičské zbrojnice. Tato čin-
nost je zásahem do cizího majetku, i když máme 
všichni před očima, jak se k němu jeho majitelé 
chovali a chovají.

Blíží se léto a někteří z nás zase budou mít po-
cit, že vše, kolem čeho při svých nočních výpravách 
projdou, musí zničit nebo alespoň přemístit. Ne-
buďme proto k těmto jevům lhostejní.

Eva Kozáková

VANDALIZMUS V OBCI

Mezi školní jídelnou a bytovým domem čp. 40 
v Moravské Chrastové vyrůstá dům s pečovatel-

skými byty. Není to klasický pečovatelský dům, 
nýbrž dům se sedmi nájemními byty o rozměrech 

DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY

Jak je vidět z předešlého přehledu, máme toho 
za sebou, ale zejména před sebou hodně. Nemě-
li bychom pro plnění svých úkolů a ve víru toho, 
co se děje kolem nás, zapomínat občas zvednout 

hlavu a vnímat sílu a krásu probouzející se přírody. 
Pak bude všechno snazší.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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cca 40 - 50 m2 s vlastní kuchyní a sociálním zaří-
zením, které mohou obývat lidé starší 65 let nebo 
lidé se zdravotním postižením. Život těmto lidem 
ulehčí instalovaný výtah, byty budou uzpůsobe-
ny svým nájemníkům na základě jejich potřeb. 
Za domem čp. 40 vybudujeme zahradu lehce pří-
stupnou obyvatelům domu s pečovatelskými byty. 
Náklady na plánovaný projekt by měly být z vel-
ké části kryty dotací na tzv. místa pasivního odpo-
činku. Stanovené nájemné je 57,- Kč/m2. Zájemci 
o bydlení nesmí v době podpisu smlouvy vlast-

nit žádný dům nebo byt a jejich příjem nesmí být 
vyšší než 75% průměrné mzdy. Všichni obyvate-
lé domu budou mít možnost využít pečovatelskou 
službu, která bude mít v domě svou „základnu“ 
pro působnost v celé obeci. Spolupracujeme s Cha-
ritou Svitavy, o možnostech této služby se dočtete 
na jiném místě tohoto čísla. Zájemci o bydlení se 
mohou hlásit na Obecním úřadu u Mgr. Aleny Po-
pelkové osobně nebo na tel.: 461 523 138.

Eva Kozáková

Jaro je v plném proudu a družina Ostružinek 
se o tom přesvědčila v sobotu 2. dubna na vlast-
ní kůži. Naše dvanáctičlenná výprava totiž navští-
vila Královu zahradu u Semanína plnou nádherně 
rozkvetlých bledulek. A kromě nich jsme objevili 

i další posly jara – prvosenky, podběly, devětsily 
a sasanky. Krásně jsme si užily sluníčka a i když nás 
jarní vzduch i pár kilometrů trochu zmohly, těšíme 
se na příště!

Alena Opršalová

JARO JE TADY!
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V rámci týdenního programu CO DO PŘÍRODY 
NEPATŘÍ, jsme se 4.11.2015 vydali na prohlídku 

sběrného dvora v naší obci. Pan Nečas nám vy-
světlil, co je to vlastně sběrný dvůr a co všechno 
sem můžeme přivézt. Vysvětlil nám, jak správně 
třídit odpad a ukázal jednotlivé kontejnery na od-
pad. Jeho povídání bylo velmi zajímavé.

9.2.2016 navštívil naši školku hajný pan Petr 
Kučera. Děti přinesly z domu spoustu dobrot pro 

lesní zvířátka: suché pečivo, obilí, kukuřici, kašta-
ny, jablíčka a mrkvičky. Všechny tyto dobroty jsme 
za doprovodu pana hajného odnesli do lesa v Ma-
riánském údolí. Pan hajný nám poutavě vyprávěl 
nejen o zvířátkách, ale i o tom, jak se v přírodě 

správně chovat a neničit ji. Procházku do přírody 
jsme si velmi užili a těšíme se na další zážitky s pa-
nem Kučerou.

Tak jako každý rok, i letos jsme v týdnu od 15.2.-
- 19.2.2016 uspořádali v naší školce karneval. Děti 

si přinesly krásné kostýmy princezen, šmoulů, po-
licistů, pirátů, zvířátek a různých pohádkových by-
tostí. Užili jsme si veselý karnevalový program na 
téma Večerníček a diskotéku se světelnými efekty. 
Nechybělo ani představení a promenáda masek. 
Po celý týden byly pro děti nachystány zajímavé 
úkoly, hry a soutěže. Karneval byl opět nezapome-
nutelný.

Měsíc březen je měsícem knihy. 8.3.2016 na-
vštívila naše školka obecní knihovnu v Moravské 
Chrastové. Paní knihovnice Ivanovová nám vy-
světlila, jak se knihy vyrábí, ukázala nám oblí-
bené dětské knížky a měla pro nás připravených 
pár úkolů a hádanek. My jsme jí jako poděkování 
předali knížku O perníkové chaloupce, kterou děti 
samy namalovaly. Dopoledne v knihovně bylo vel-
mi zajímavé a poučné.

Tereza Fialová, učitelka MŠ Moravská Chrastová

NOVINKY Z MŠ MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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V sobotu 26.3.2016 se v Lidovém domě ko-
nal tradiční dětský karneval, který pořádala KSŠK 
Obce Brněnec. O program a dobrou zábavu se stej-
ně jako loni postaral výborný klaun, vystoupení 
mažoretek a hudební skupina Yamaha z Bělé nad 
Svitavou. Velké poděkování patří všem dětem, ro-
dičům a samozřejmě pořadatelům.

Eva Švancarová

Znát základní pravidla první pomoci je povin-
ností každého z nás. Abychom si osvěžili své zna-
losti, navštívil naši školu 16. března pan Čermák 

ze záchranné výjezdové služby Svitavy. Seznámil 
nás se zásadami první pomoci a různými postupy 
od úrazů po projevy akutních nemocí. Na jednom 
z nás nám ukázal uvedení těla do stabilizované 
polohy, srdeční masáž a další nezbytné úkony. 
Předvedl nám také několik přístrojů, které během 
chvilky dokáží změřit základní lidské funkce jako 
například tlak krve, srdeční tep, nebo množství 
cukru v krvi. Přednášku ukončil instruktážním fil-
mem, v němž byla souhrnně připomenuta důleži-
tá pravidla.

Ing. Andrea Luňáčková

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

DĚTSKÝ KARNEVAL V LIDOVÉM DOMĚ
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Svátek přátelství všech skautů a skautek, Den 
sesterství, Vzpomínkový den, Den zamyšlení tě-
mito v podstatě synonymy by se dal 22. únor po-
psat. My jsme jej ovšem slavily v jeden jediný den 
různými způsoby. Největším přínosem pro nás je 
bezesporu sesterství- přátelství, tj. fakt, že čas 
můžeme strávit a prožít spolu jako oddíl. Během 
akce vzpomínáme na to, za jakých okolností a ja-
kým způsobem tento, ve skautském světě velmi 
významný, den vznikl. Zamýšlíme se nad naším 
počínáním a směřováním na naší další nejen 
skautské cestě.

Většinu času jsme strávily aktivitami v příro-
dě. Na klubovně jsme pak zkoumaly a řešily pro-
blematiku chudoby a nerovnosti na zemi. Zahrály 
jsme si spoustu her, při kterých jsme na několik 
souvislostí narazily a mohly tak lépe pochopit tyto 
globální problémy a debatovat o nich. Zapojení 
a nadšení světlušek i skautek bylo obdivuhodné 
a velmi podnětné. Jako důkaz toho, že to myslíme 
vážně a chceme pomoci, jsme se rozhodly věno-
vat peněžní prostředky na skautský oddíl v Ghaně, 
který jako celý Svaz skautů a skautek ČR již delší 

dobu podporujeme. Díky této iniciativě jsme vy-
braly něco přes 350 Kč od našich účastnic a vedou-
cích, přičemž to zdaleka nebude konečná částka 
příspěvků ze strany 29. oddílu skautek Brněnec. 
Za tuto pomoc děkujeme rodičům i členkám naše-
ho oddílu. Pokud by měl někdo zájem také přispět, 
neváhejte a kontaktujte nás.

Další částku na ghanské skautování se nám 
podařilo shromáždit z dobrovolného vstupného 
v rámci cestovatelského večera, který jsme uspo-
řádali 11. března v Lidovém domě, a jehož téma-
tem byl tentokrát Nepál. Zhlédli jsme video Pavly 
Bojdové z putování horskými soutěskami Nepálu, 
které končilo děsivým zemětřesením v Kátmandu. 
Součástí příjemného podvečera byla i ochutnávka 
nepálských čajů.

Oslavy skautského přátelství vrcholí tradičně 
24. dubna svátkem sv. Jiří, který je patronem všech 
skautů. Scházíme se tento víkend s bratry a sestra-
mi různých skautských organizací, abychom spo-
lečně putovali na mohylu Ivančenu (925 m n.m.), 
což je skautská mohyla v Beskydech, pod vrcho-
lem Lysé hory, vystavěná na památku skautů, kte-
ří se účastnili protinacistického odboje. Mohyla je 
v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti 
a přátelství. Poutě k Ivančeně trvají dodnes. V so-
botu kolem 24. dubna sem míří skauti a v neděli 
pak trempové. Mohyla se stále rozrůstá a je slo-
žená z kamenů z různých koutů světa. Mezi nimi 
je i kamínek z Měsíce od astronauta Armstronga. 
Minulý rok jsme mohylu navštívily poprvé a roz-
hodně to nebylo naposled. To znamená, že nevy-
necháme ani tento rok. Naše kameny opět trošku 
zvětší mohylu.

Veronika Dvořáková, Bára Králíčková

Z ČINNOSTI 29. ODDÍLU SKAUTEK
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Sněhový Brněnec, který se v Lidovém domě 
odehrál 8.-10. dubna, zaznamenal při svém 
XIII. ročníku několik novinek. 

Největší novinkou byla pozice generálního 
partnera, kterým se stala firma Silk&Progress. Silk 
už  dlouho činnost pořádajícího divadelního sou-
boru podporuje a svoji náklonnost touto pozicí 
na přehlídce potvrdil. 

Přípravný výbor začal pracovat na nových pro-
pagačních materiálech, vstupenkách a vůbec celé 
mediální tváři festivalu. Letos už jste mohli vidět 
některé první pokusy. Velmi se ujal zpravodaj pře-
hlídky Sněženka, který četl skoro každý účastník 
přehlídky. Redakce zpravodaje tak měla satisfakci 
za svoji náročnou práci. 

V porotě se nově objevil čtvrtý člen poroty, 
což je taková pojistka, aby přehlídka vždy dodržela 
licenční pravidla (porota dle pravidel musí být tří-
členná). Letos představení hodnotili – prof. Franti-
šek Laurin, Petr Kolínský, Svatka Hejralová a Rudolf 
Felzmann. Svatka Hejralová, ředitelka národní di-
vadelní přehlídky, přehlídku zná, protože k nám 
jezdí jako host a „kontrola“ z pozice nadřízené pře-
hlídky, ale i tak společně s Rudolfem Felzmannem 
byli nadšeni z organizace přehlídky, jejího průbě-
hu a péče nejen o ně, porotu, ale i o soubory. Petr 
Kolínský a pan profesor Laurin, kteří jsou již tradič-
ními porotci u nás, jen souhlasně pokyvovali hla-
vou: „Vždyť jsme vám to říkali.“

DS E. VOJANA – SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2016
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Na přehlídce se objevily tři soubory, které 
u nás už byly, KDO Dolní Dobrouč, DS Tyl Králíky 
a DS Ledříček Klášterec nad Orlicí a tři zcela nové 
– MDK Kouřim, Bezkamen Uherčice a SDO J. K. Tyl 
Sezemice. Viděli jsme 5 komedií a jednu pohádku, 
ohlasy diváků byly výborné.

Vítězem přehlídky bylo představení „… do-
kud vás smrt nerozdělí!“ v provedení divadla MDK 
Kouřim a získalo zároveň nominaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vyso-

kém nad Jizerou.
V Anketě diváka zvítězila pohádka „O spanilém 

princi“ souboru Bezkamen z Uherčic.
Souborům, divákům, porotě i organizátorům 

se přehlídka líbila, všichni si společný víkend 
chválili a děkovali si navzájem. Myslím, že Brně-
nec může být pyšný, že udělal prostor těmto krás-
ným zážitkům.

Kristýna Pavlasová

SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2016 – UDĚLENÉ CENY

Cena za inscenaci – Nominace na KDP
DIVADLO MDK KOUŘIM – inscenace „... dokud vás smrt nerozdělí!“

DIPLOMY
Cena za herecký výkon Pavlu Kristlovi

(Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč)
v roli starosty Pěšinky – inscenace Zvonokosy

Cena za herecký výkon Ivě Kristejnové (DS Ledříček Klášterec nad Orl.) 
v roli služky Matyldy – inscenace Sedm žen na krku

Cena za herecký výkon Ondřeji Hamplovi (Divadlo MDK Kouřim) 
v roli Olivera – inscenace „...dokud vás smrt nerozdělí!“

Cena za herecký výkon Ladě Austové (Divadlo MDK Kouřim) 
v roli Barbary – inscenace „...dokud vás smrt nerozdělí!“

Cena za režii Martinu Drahovzalovi (Didvadlo MDK Kouřim) 
– inscenace „...dokud vás msrt nerozdělí!“

Cena Divadlu MDK Kouřim za výpravu v inscenaci „...dokud vás smrt nerozdělí!“
Cena souboru Divadla MDK Kouřim za inscenaci hry 

„...dokud vás smrt nerozdělí!“
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Největší zásah v roce 2015. Délka zásahu 5 hod 
38 min, zasahovalo 10 jednotek: JSDHO Brněnec, 
JSDHO Březová nad Svitavou, JSDHO Křenov, HZS 
Svitavy, JSDHO Letovice, JSDHO Městečko Trnáv-

ka, JSDHO Svitavy, JSDHO Velké Opatovice, JSDHO 
Radiměř a JSDHO Jaroměřice.

Počet zasahujících hasičů 85, celková spotřeba 
vody: 251 000 litrů.

JSDHO BRNĚNEC – POŽÁR POLE RUDNÁ 9.8.2015

Naše jednotka JSDHO Brněnec se dostavila na místo zásahu jako první:
Vyhlášení poplachu: 14:27 hod.
Výjezd jednotky: 14:32 hod. (5 min od vyhlášení poplachu)
Příjezd na místo zásahu: 14:44 hod. (17 min od vyhlášení poplachu)
Odjezd na základnu: 19:50 hod.
Návrat na základnu: 20:10 hod.
Nasazená technika: CAS 32/6600/0 T-148 a DA Renault Trafic
Počet zasahujících hasičů: 10 hasičů
Spotřeba vody: 150 000 litrů

Jednotka prováděla lokalizaci pomocí jedno-
duchých hasebních prostředků a likvidaci pomocí 
jednoduchého vedení 3 C. Dále zajišťovala kyva-
dlovou dopravu vody. Při zásahu v zakouřeném 

lese, kam se požár rozšířil, zasahovala v dýchacích 
přístrojích AUER.

 Kozák Ondřej, velitel JSDHO Brněnec
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SDH Moravská Chrastová pořádá nábor 
mladých hasičů, tak neváhej a přijď mezi nás. 

Od února probíhá příjem nových členů. 
Kdo má zájem, ať se ozve hlavnímu vedoucímu 

Pavlu Kolínkovi na tel.: 608 261 879

CHCEŠ SE I TY STÁT 
DOBROVOLNÝM HASIČEM?

POČET VÝJEZDŮ VOZIDEL JSDHO BRNĚNEC 2013-2015

Vozidlo: CAS 32/6600/0 – T 148

Rok Počet jízd 
celkem

Počet km 
celkem 

Zásah 
Počet jízd 

Zásah 
Počet km 

Kondiční
jízda Počet km 

2013 25 451 5 22 20 429
2014 36 317 4 8 32 309
2015 25 270 9 140 16 130

Vozidlo: DA Renault Trafic (v užívání od 23.10.2013)

Rok Počet jízd 
celkem

Počet km 
celkem 

Zásah 
Počet jízd 

Zásah 
Počet km 

Kondiční
jízda Počet km 

2013 5 250 1 6 4 244
2014 30 510 13 86 17 424
2015 20 351 11 157 9 194

CAS 32/6600/0  T 148 DA RENAULT TRAFIC
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Potřebujete Vy, případně Váš blízký, pomoc při každodenní péči o sebe 
a o domácnost, protože Vaše vlastní síly na to nestačí kvůli věku, 
nemoci nebo zdravotnímu postižení?
Charitní pečovatelská služba, kterou provozuje Charita Svitavy, organizace 
s dlouholetou tradicí a mnoha spokojenými klienty, Vám nabízí svoje 
služby. Pomohou Vám pracovníci s náležitými zkušenostmi a kvalifikací.
Pracovníci Charitní pečovatelské služby Vám:
• pomohou s běžnými denními činnostmi, jako je oblékání a svlékání, 

pohyb po bytě nebo venku, přesun z lůžka na vozík,
• pomohou s osobní hygienou, a to jak u Vás doma, tak i v naší 

bezbariérové koupelně,
• zajistí, přivezou, připraví a podají stravu,
• pomohou uklidit, vyprat a vyžehlit,
• nakoupí nezbytné věci,
• zajistí odvoz a doprovod k lékaři, na úřad nebo jiná veřejná místa. 

Dva z našich automobilů mají speciální úpravu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a pro osoby na vozíku.

To vše s úctou k Vašemu soukromí a s ohledem na Vaše přání, potřeby 
a schopnosti. Jsme tu pro Vás každý den (včetně víkendů a svátků) 
od 6 do 20 hodin. Služby poskytujeme za úhradu a lze je platit z příspěvku 
na péči, o který můžete požádat příslušný úřad práce. Přijedeme 
za Vámi do Vaší domácnosti. Působíme v Brněnci, Březové nad Svitavou, 
Dětřichově, Hradci nad Svitavou, Javorníku, Kamenné Horce, Koclířově, 
Opatově, Opatovci, Pohledech, Radiměři, Rudné, Skleném, Svitavách, 
Vendolí a Želivsku.
Obracejte se na Zlatuši Pešlovou, vedoucí Charitní pečovatelské služby, 
a to buď osobně v úředních hodinách, které jsou v pondělí od 8 do 12 
hodin, nebo v ostatní pracovní dny telefonicky, případně e-mailem.

KONTAKT:
Charita Svitavy, Charitní pečovatelská služba

Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy, tel.: 461 534 897, 731 003 394
e-mail: chps@svitavy.charita.cz, www.svitavy.charita.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
JE TU PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ
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Kulturní komise OÚ Brněnec pořádá příměstský tábor

1. LETNÍ PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
Termín: 11.7. - 15.7.2016 a 8.8. - 12.8. 2016

každý den od 8.00 hod – 15.00 hodin, věk: 1. - 7. třída ZŠ, 
kapacita: 20 dětí•CENA: cca 1500 Kč (jízdné, vstupy)

PROGRAM: sportovní vyžití, pohybové aktivity, hry, soutěže, 
výlety, exkurze, vycházky

Veškeré informace budou upřesněny podle počtu zájemců. 
Příjem přihlášek do 27.5.2016.

KONTAKT – Eva Švancarová
tel.: 777 989 025, e-mail: esvancarova@seznam.cz 

OBECNÍ (PŘÍMĚSTSKÝ) TÁBOR

SDH Moravská Chrastová pořádá letní tábor 
s tématikou ,,Světadíly‘‘. 

Tábor se bude konat v termínu 30. 7. - 7. 8. 2016 
v rekreačním středisku „Čermák“ – Sloup 

v Moravském krasu. 

Cena tábora je 3.100,-Kč. 
Kapacita tábora je omezena počtem 45 dětí. 

Ukončení předběžných přihlášek je 10. května 2016.

V případě zájmu se obraťte na hlavního vedoucího tábora 
p. Pavla Kolínka, tel.: 608 261 879.

Na e-mail: ovi-h@seznam.cz prosím zašlete následující 
informace: jméno a příjmení dítěte, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, kontakt na rodiče.

LDT SLOUP V MORAVSKÉM KRASU
Tábor s tématikou ,,Světadíly‘‘
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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

Gratulujeme všem našim spoluobčanům, 
kteří oslavili a oslaví významná životní výročí v prvním pololetí roku 2016. 

Přejeme jim do dalších let hodně štěstí, zdraví a radosti ze života. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dufek Jindřich 80 let
Králová Marie 80 let
Sánta Ján 80 let
Báčová Věra 81 let
Nováková Erna 81 let
Štěpánová Božena  81 let
Bauerová Jarmila  82 let
Jedlinský Miroslav 82 let
Petruželka Jiří 82 let
Holasová Julie 82 let
Bomberová Ludmila  83 let
Klimek František 83 let
Schmachtelová Waltraut 83 let
Opatřilová Jarmila 83 let
Dočekalová Jarmila 84 let

Opatřil Zdeněk 84 let
Schlöglová Olga 84 let
Bártová Marta 85 let
Trtílek Karel 85 let
Král Oldřich 85 let
Kabátová Zdeňka 85 let
Najmanová Waltraut 87 let
Andrlíková Jarmila 87 let
Vejdová Marie 89 let
Mikolín Oldřich 89 let
Koudelková Marie 89 let
Vaněk Jan 90 let
Nečas Vladimír 92 let
Pospíšilová Růžena 93 let
Adámková Arnošta 95 let 

V pátek 13. května ve 20 hodin se uskuteční 
již druhá talkshow Snadné je žít. Jde o zvláštní 
druh představení, kdy se povídá, zpívá a tak trochu 
hraje divadlo, takže se těžko hledá správný ná-
zev. Beseda? Televarieté? Zábavný večer? Nejlépe 
tomu opravdu odpovídá anglický termín talkshow 
– talk = povídat, show = předvádět se. Hosty 
letošní show budou Markéta Hrubešová, praž-
ská herečka a kuchařka, Václav Šmerda, svitavský 
Mistr kuchař a Dagmar Kadlecová, metodička ve-

řejného stravování z Chrastové. Tématem, jak je 
vidět, bude vaření, kuchyně a vůbec jídlo. Zpěvem 
bude doprovázet Markéta Drábková-Jozová. Vstu-
penky můžete zakoupit u paní Milady Pavlasové. 

Všechny vás srdečně zvu. Loňská talkshow byla 
velmi úspěšná, diváci i my, na jevišti, jsme se ba-
vili, tak doufám, že i letos to bude příjemný večer. 
(Ale nervózní jsem, laťka je nasazená vysoko!)

Kristýna Pavlasová

POZVÁNKA NA TALKSHOW
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13. 5. 2016 TALK SHOW – SNADNÉ JE ŽÍT

květen 2016 VÝŠLAP NA HRAD SVOJANOV PRO PŘÍZNIVCE 
MÍRNÉHO POHYBU, pořádá TJ Jiskra

22. 5. 2016 MÁJOVÉ ODPOLEDNE V AREÁLU EVANGELICKÉHO 
KOSTELÍČKU, pořádájí skauti

27. a 28. 5. 2016 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DS E.VOJANA 
„MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ“

4. 6. 2016 DĚTSKÝ DEN A OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SDH MORAVSKÁ CHRASTOVÁ

25. 6. 2016 DĚTI SPORTUJÍ S RODIČI, pořádá TJ Jiskra a obec Brněnec

11. - 15.7. 2016
8. -12.8. 2016 OBECNÍ TÝDENNÍ (PŘÍMĚSTSKÝ) TÁBOR

30. 7.- 7.8. 2016 HASIČSKÝ TÁBOR – MORAVSKÝ KRAS

20. 8. 2016 VOLEJBALOVÝ TURNAJ, pořádá TJ Jiskra

26. -27.8. 2016 DNY OBCE BRNĚNEC

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH

KALENDÁŘ AKCÍ

PŘIPRAVUJEME DNY OBCE

26. srpna > Kuvajt pohledem muže a ženy – beseda

27. srpna > Svět dětí – vystoupení baviče, nafukovací atrakce, 
projížďky na koních•Naše hvězdičky – vystoupení mažoretek

HUDEBNÍ PROGRAM: Flash Light (Letovice)•Epicentrum 
(Jevíčko)•Vision Days (Brněnec)•HVĚZDA VEČERA – Michal Prokop 

a Framus Five (Praha)•TANEC AŽ DO RÁNA – Kreyn (Prostějov)


